. Protest

Prymas Polski po drugiej operacji
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Stan zdrowia nadal

wej -przy ul. Kujawskiel. Wiec
prowadllil p. Edmund Sarna
wraz
z
grupą inicjatywną
mieszkailców , nie z;ga,dzają
cych się z sytuacją, w której
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Partii kilka,
klub jeden
'naj wyisze zaintew - Sejmie wzbupierwsze, po rozwią
PZPR oraz powstapartii- polskiej socIl dl!ln(}klra(~ji
posiedzenie
Klubu Posę~kiego PZPR.
Na zebrani~" klubu zaproAleksaDdra
Kwaśwskiege i Leszka Mi1leW
preiydium iaśiadł,
to byłO poprzednio, TaFis.bach. Obrady proMarian Orzechowski,
należący do żadnej par-

Tłum

prz.. d

su:dzibą

Kieleckiej

' - zdaniem protestujących . zbyt wysoko podniesiono 0płaty
za mieszkania i usługi
komunalne.
Reporterzy "Echa Dnia" z
trudem odnotowywali w gwarze i dysku 'ach ciągle trwających w grupach wiecujących
ich pretensje. Od!lOsiły się one zwłaszcza do zbyt rozbudowanego ' system u adminl' s~rowani\ł osieąleI"?' wygóro.wanych opłat m.m. za wodę,
niezrozumiałych zdaniem mieszkańców - i zbyt
małych ' różnic
w opłatach
czynszowych np. za mieszk~
nia
z ciemną kuchnią itp.
Wiele pytań kierowano do
, pre;z.esa KSM,' ~ Kazil!li@rill ' ·

Spółdzielni

Mieszkaniowej.
Foł. A. Piekarski

W br. bez nagród
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państwowych

Rada

Ministrów przyjęła
na mocy której w
1990 roku nie będą przyznawane nagl"pdy państwo
we w dzie!'lzinie nauki, techniki oraz literatury i sztuki. Deoyzja ta wynika z
sytuacji ekonomicznej kraju i konieczności ograniczenia wydatków
z budżetu
państwa.

. PFacowity czwartek
BRUKSELA (Kor. PAP). Dziś
premier
Mazowiecki,
który
przebywa z oficjalną wizytą
Belgii. złoży wizytę w instytucjach EWG Spotka się z przewodniczącym Parlamentu
Europejskiego Enrique Crcspo 0raz wygłosi przemówienie do
deputowanych. Tadeusz Mazowiecki będzie również l"Ozmawiał z przewodn iczącym Kom isji EWG Jacquesem Delorsem
Przewidywane
są
spotkania
premiera z przewodniczącymi
Senaru i Iz.by Reprezenta'lltów
parlame ntu belgijskiego
oraz
członkami komisji spraw zagranicznych obu izb. Szef rządu
polskiego zostanie też przyjęŁy
przez króla Belgów Baudouina.
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WojeUr-zę<lzie
w Kielcach z okazji
Handlowca spotkali się
spod znaku _Merkurego
całego województwa.
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Chłopska"

- Krzviami -kawaler·
udekorowano -kierownika
w kieleckim WPHW Pik':lSIl, kierowniczkę Oś.,Praktyczna Pani" PSS
.. w Końskich - DaftUi dyrektora oddziaw Końskich - SteS~pnia.
Uczestnikami
-''' ''.''n1I~
przedstawiciele
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Minister H. Samsonowicz w Kielcach

uchwałę

Tadeusza Mazowieckiego

!tu-

Sekrełariat prymasa Polski, w porozumieniu z zespołem
lekarzy, podaje do wiadomości, że w noc)' z 30 na 31 słycz
nia br. zaistniały _ księdza prymasa życiowe wskazania do
wykonania ponownego zabiegu operacyjnego.
Po operacji stal'ł pacjenta uległ poprawie, niemniej okrc~lany jesł nadal jako· poważny.
W nocy z 30 na 31 stycznia ciężko chorego prymasa odwiedził w szpitalu prezydent Wojciech Jaruzelski.
Prezydent informował się o stanie zdrowia , vperowanego
prymasa, któremu zapewniono opiekę najwybitnjejszych,polskich lekarzy chirurgów. .
Wojciech Jaruzelski wyrazi! przekonanie i głęboką nadzieję, że wszyscy pracownicy służby zdrowia dołożą maksimum wysiłkÓW dla ratowania zdrowia prymasa.

się przed siedzibą KieSpółdzielni Mieszkania-
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poważny

bezbarwnych
"Jak długo jC8z('Ze WSP będzie azylem ,dla komunistów? NZS", "Precz z czerwonym reklor cm i jego szajką - organizacja studencka KPN" - takimi
hasłami
powitali studenci WSP
, przebywającego wczoraj w Kiel"
cach ministra edukacji ńarodo
wej prof. Henryka Samsonowicza,
W auli bylo
już jednak bez
haseł (Da znak protestu z powodu zdjęcia transparentów delegacja NZS opuśc iła salę) i okrzyków, jedynie niektóre wypowiedzi gościa nagradzano brawami. Jak oświadczył dziennikarzom prof. H. Samsonowicz,
jego przyjazd do Kielc ni e był
spowodowany wyłącznie wysu-

Zapowiedź

premiera w

wizyty

USA

Na zaproszenie
prezydenta
Stanów Zjednoczonych Ameryki ,- Georgc'a Busba, premier
Tadeusz Mazowiecki złoży 0ficjalną
wizytę
w
Stanach
Zjednoczonych w marcu br.

uCl~ni"

nięciem

wotum
władz

przez
"Solidarność"
nieufności w stosunku do
uczelni. Ale o tym p6ź-

niej.
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Bush . proponu'~ redukc~
wojsk USA i ZSRR W Europie
WASZYNGTON (Reuter). Prezydent George Bush, proKlamując "nową erę w stosunkach.
międzynarodowych" zapr{)ponował w środę Z'1aczne
zmniejszenie liczebności wojsk 'USA i
ZSRR w Europie. W przemówieniu o stanie państwa George Bush
obiecał
wycofanie
wojsk z Panamy do końca bm.
Bu h, który w maju ub. roku
zaproponował. aby Stany Zjednoczone i Związek Radziecki
zmniejszyły liczeb ność
swoich
wojsk w Europie do poziomu
275 tysięcy. oświadczył, że supermocarstwa powinny pójść
nawet dalej, Według jego propozycji zarówno USA. jak
i
ZSRR pozostawiłyby w Europie
środkowej po 195 tysięcy
żol
nier-zy,
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,oSLO ' (Reuter).

ZW!ąv..ek Ra:

dziecki oddął do słuz.by ko elny potężny okręt podwodnj' o
napędzie atomowym. '!l. rawach
unowocześniania swoJeJ
Floty
Północnej. Tym s~~ym Z~RR
"dysponuje już szes.c!O~,a
J~
nostkami typa "TaJfun, maJ';'cymi swe bazy na p6łwySpH~
Kola _ powiedział płk Gullow
Gjeseth z dow6dztwa obrony
norweskiej.
.. k'"
Według jego informaCJI , o r ...
został zwodowany tJ:od koni~c
ubiegłego roku, ale leszcz~ me
OSiWłął
stanu
operacYJnego.

łt

Reuter pisze,

że

Norwegia li uwagą śledzi ruch okrętów radziecKich u swoich wybr;zeży.
ale . płk Gjeseth odm6wił odpowiedzi na pytanie, w jaki spos6b wykrywa ne są obce jednostki.
"Tajfun" ma wyporność ZGOIł
Ulu ł jest llajwi.ększytD w świe
cie okrętem podwodnym. Jego
długość wynosi 17. melrów. Ma
zewnętrzD,
warstwę s
tytana
i dyslMBuje umocnieniami ck,
kr1lllzenia lodu przy poruszauiu
się aa powierzchni. Je t uzbroje"y w pocilIki j drowe
-N-tł,

EK

http://sbc.wbp.kielce.pl

którymi moze Ulodzie zc swoicb
wód przybrzeznycb aa Menu
Barentsa każdy punk' w StaDach ZjednoczonYCh i Evropi,c
zachodnit·j.
Według informacji norweskich
źródeł wojskOWYCh, w
minionym.. roku ZSRR umieścił na
półwyspie Kolo 20 dodatkowych
bombowców "BackCire", wpro_
wad ził do służby DOWy lotniskowiec. krążownik o napędzie
atomowym. pięć nowych niszczycIeli i kilka ok r ętów podWOMych.
llOKO~ Zl:NiE NA STl\. '1

W PKO pou:;glo nowym i 1'10IVoc-csno :cią. owym. poniewa~

ubiegłoroczne
wyniki
Baltku
PaństwąwefJO
PKO /ryZy dziesięciokrot1lie tl'yższe niż w 1988
TO/~I', T ell clu':y zysk stal
się
udziellem PKO dzięki szyb/cie-

mu

przl)rostowi wklac/ów 08%czecl71osciowych, i róumocZeStłe
mu wzrostowi wkładów długo
tcrminowyc/ł.
Postanowiono
t"h1C tli lutym przyjąć nowe stoVY /;redytów Icr6thotermi7101lJ!lch
23 proc.. w styczniu 38
proc., na cele ' mieszkaniowe 23
proc.,
to Stl1CZ11iu 40 pl'oc.
DOKOŃCZENJlf NA STR. 'l
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Lubelski
" Polmoz1?yt"
na przetargu
polonezy po "sta rej cenie" (niespełna 30 mln zl), nie wszystkie znalazły nabywców!
• Minister Kiszczak poleci1
wstrzymać dG
odwolania niszczenie Wszelkich dokumenłów roboczych, "operacyjnych l
archiwalnych w centrali i ' ~nostkach terenOWYCh MSW.
•
Bezpośrednią
przyczyną
buntów, do których , doszło W
grudniu ub. roku w zakładach
karnych w <;:zarnem, Nowo.l!ardzie i Goleniowi!! było niezadowolenie z zakresu uchwal.onej - ustawy
amnęstyjnej
stwó.erdził
podczas konferencji
prasowej w Ministerstwie Sprawledllwości
wicem;nister tego
rCS01·tu - Jan BroI.
•
W
zakładach
lotniczych
Warszawa-Okęcie
zaprezentowano prototyp samolotu wiel~zadaniowego " PZL-10ll 'M
fla-

Od pierwszego czytania projektów ustaw dotyczących likwidacji cen:wry - w myśl o.gloszonego ,porzą<J.ku dziennego rozpoczęły się d(bisiejs.ze oba"ady Sejmu. Jest tych projektów d'Wa:
porel~ki, doE;ć 21Więzly (,,0 _jesieniu k.n'roli pubł;'kacji i wid ...
wisk" ) onz rządowy, regulujący całościowo również problematykę
odpowied zi alności za tzw.
przestępstwa
prasowe (,,0 ucbylemu
ustawy • konł-roli pUblikaeji i widowisk, zniesieniu organów tej
kon*roli oraz. zmianie ustawy - prawo prasowe"). Oba projekty
.Sf! daiowane w SIlycq,.ni'U, a ich wJliesien~ dziela za;ledw~ lydzieil.

min g" skonstruowany w tych
Ta
jednosilIliikowa
maszyna m.. szansę zastąpienia
w niedalekiej przyszłości droż
szych w eksploatacji śmigłowców.
. "Przyjecbaliśmy, by uwrażliwii: polskie społeczeństwG
i
rząd na sprawy
PGlaków
w
Niemczech. Jest za pięć dwunasła. Wobee CGraz sillliejszyell
tendencji zjednGczeo'iGwych «los
nas, PGlak6w musi · być słysul
ny" - powiedział ],a. Zg1innicIti na spotk.aniu delegacji pol~
niitlej w ;RFN zLecbem Walę
sl!o Ten ostatni ol>leeał po'mec
' i wyraził nadzieję, :te właśnie
'Polacy ' z Niemiec wniosą wainy wkład w
zjazd
Polonii,
przygotowy",,·.my przez mars-zał
ka Stelmachowsldego.
• Przedstawiciele PSL "O"
i SD zadeklarowali wobec komis;;i rządowej, zajmujl!cej się
majątkiem partii polityczn'ych,
gotowość pełnej współpracy o·
raz przedło1enie w ciągu dwóch
tygodni opisU
użytkowanych
budynków i lokali, z podallliem
podsl.aw prawnych ich posladania.
zakładach .

sprzedawał

Po wydarzeniach w Poroninie

Ubolewanie
władz nowosądeckie
nowosłjdecki prz ka.zał , pra
oświadczen,ie, w' kłórym w y
zil potępienie j. ubolewanie

Wojewoda
zer WiktGr

powodu wydarzeń w P~ron in
związanYCh z ' poinnjkiem Le
na, który zOlItal 7;rzucony
cokołu pr~ nie , znlllJlych
tychczas sprawców.

Prz~widziano
spraWOzdanie
komisji sejmowych o poselskim
projekcie ustawy o zmianie j
czasowym Z'Ilwiesze.niu Jliektó- '
rych ustaw dotyczących gospo·
" Słał.
silt ło - czytamy
darki narodowej.
oświadczeniu w łra-keie
W następnym sprawozdan.i~
~onywanyClh przez w lad:ae 'fi
jewód:akie .wielosłronnycb us
komisje sejmowe ,odniosą się do
poselSkiego projektu nowelizac ji
leoń ma~cych Da celu żmia
fun kcji muzeum. Wydane
ustawy o wychowaniu 'w trzeź
ło, będące przej awem'
wand
wości ' i przec i wdziałąniu alkoliamn, n ie sp u,yja a t mGsfet
holizmowi.
Projektodawcom
"p r a e finaliz uj'ąeych tę spra
coodzilo m .i n. o ' wyłączenie
Jest tym bard ziej przy_re,
piwa spod działan~a tej ustąwy.
, r o:amowy pr owad zone z .d'
Ale wniosek komisji w Sprawie
"
Strażacypróżnują
lem przedstawicieli WRN, k
ęałego zresztą projektu jest nemitetów
Obywatelskich "
gatywny. Sformułowano go laSiębior~wa.
darnośe" w Zak opa nem i · POI
pidarnie: - Wysoki Sejm " m
nie
or
a
z
w ojewody
rzueie raczy.
, declUego d o,,'iodly, że moi
Kontyruuowany będzie wybór
p.!!,odzić racje Dadrzędne i
posłów do Krajowej Rady Są
lIalDe.
downictwa. Sprawa ta już po
raz trzec i wchodzi na porządek
RO:.stFZygn1ęto konkurs
na ~
Incydent szk.d:ai
dzienny.
. .,
Wszystko wskazuje na to, że
Wartołić
mienJa
ocalonego
gQS)IOłłarowani~
północnej
części
Fi3ski~m zakończyła się w
celowe 'podpa-lenie było przyprzed' ogniem szacuje się na 200
państwa p olskieg. i śtOl\lnli:o,
eentnlOl Radomia, zorganizowany
środę pGselska
debata Bad
czyną groźnego pożaru, do któmln z!.
przez Odd7.lal Stow. Arcllite!t,Ów
. ed zlUm z ZSRR. Władze w
PI'.j~ktcm tcgor.ez.nej
ustaPolskich
I prezydel'llta miasta.
rego doszło wtorkowej nocy ok.
"Działa,lność" podpalacza po·
no wosądeckiego wyrażają sw.
Wybrano
projekt
architektów
wy budżetowej: brak quogodziny 1.10 w zabudowaniach
dejnewają strażacy także
w
wars7..3wskich· Stanisława Fijał
ubolewanie i pGtępienie It
rum D!, wspólnym posiedzeprzy ul. Prądzyńskiego 13 W
innym rejonie Kielecczyzny. O_
kowskiegG i '-Józefa Gajewskiego.
niu sejmo wych kGmisji: Pe- . Miechpwie. Jak poinformował
eaynu.
W przebudowanej czę~ci śród
statnio
we
wsi
Górno-Zawada
lit,y'i Gospodarcze}, Budienas dyżurujący na Wojewódzmieścla znajdują się m.in. rat.u9Z
spłonęła duża siodoła.
Straty
tu i Finansów oraz Ustaw.okim
stanowisku
KieFowania
miejSki,
WOjeWÓdzkie centrum
są znaczne, bo obok siana
i
dawcuj łularemnił podjęcie
Straży w Kielcach / Rafał Knez,
kultlIry, ośrodek sportowy z haJtf \
nie wymłóconego . jeszcze zbojakichkGlwiek decyzji.
ogień Objął posesję Edwarda S.
lą na 5 tY". miejse.
ża, przechowywano w niej takmieszczącą
warsztat
~olarski.
Rzecznik
prasowy
prezyden
że maszynyn rolnicze. Na pod_
Pomimo energicznej akcji gaś
RP poinformował o _stanowi!
palenie
wskazuje
m
.in.
fakt,
iż
"niczej, przeprowadzonej przez
W. Jaruzelskiego wobec powl
kilka dni wcześni ej także w
cztery jednostki zawodowe i oGórnie spłonęła nocą podobna , rzających się ekscesów anty
chotnicze, nie udąło się uratodziecIUch w Polsce.
Zw ra
stodoła oddalona
zaledwje o
wać przed zniszczeniem dwóch
m.in. uwagę, że tego rodza'
cztery gospodarstwa od ostat_
samochodów: .. F iata 125p" i " mazachowania ranią uczucia
niego pogorzeliska.
lucha", spłonęła wiata na dretriotyczne narodów ZSRR i ch
wno, częściowo stolarnia i fragsprawcy
tych wybryków stan
*
ment dachu na budynku mieszwią nieliczną grupę, to jedll1
Zanim
poprzednią
informację
kalnym.
wy sŁawiają _ oni złą opinię pil
przekazaliśmy do druku, otrzyskiemu społeczeństwu.
\
maliśmy kolejny sygnał o wal- '
ce strażaków z żywiołem.
We
wtorkowe przedpołudn ie w ZaPiątek
kładach
Cementowo-WapienniTylkO irzy tygodnie chorzy i nosiciele wirusa HIV mieszkali
· czych "Nowiny", k. Kieh; ow pałacyku pny ul. Cbełm:iyńskiej w Rembertowie. W godzinach
gień Objął kanał kablowy pod
wieczornych 31 stycznia odjeChali oni autokarem ,lo siedziby
halą napędową młynów
klinMinisterstwa Zdrowia, gtlzie w sali kOlElferencyjnej oozekują na
Polska Poczta, Telegraf i T
k'ieru. Pi ęć jednostek, w tym
ustalenie sposobu użytkowania spornego budynku lub inne delefon --,- Dyrekcja
Generale
jedna za.kladowa'. gasiJo pcia1'
eyzje.
infoLIllouji!, że zgoo'llie :z. za!
pia.ną jeszcze
gdy ka,b le były
dlZeniem mi.nistra ląe:Z:IloOOc i
pod napięciem, a dopiero p6ź
1 lutego 1990 r. wlZrasta.ją c
skich szpital i. \Vszyscy oni w yPróby rozwiązania problemu,
niej używano wody. Udało się
płaty
ta.ryfowe za usłngi .
rażali opinię, że problem ludzi
podjęte przez członków rady oochronić przed ogniem zagrożo
' lekom'llllikacyjne w f'U(!h'll 1J
chorych na AIDS musi znależć
siedla i przedstawicieli stowaną halę sprężarek młynów cerozwiazanie.
Niedoinformowane
g'
l
'a'lli=ym
w odniesieniu
rzysze nia .. Plus Solidarność
mentowych i dwie szafy steF ilharmonia kielecka zaprosispołeczeństwo, które rea,guje niekrajów li ob&zaru pła<lm k'ze
wobec AIDS", nie powiodły się.
rownicze.
Straty oszacowano
ła do udziału w koncertach
i
uzasadnionym strachem, powino 40 proc., w ooniooieniu
Zamieniły się one w akty agrejednak wstępnie na ok. 88 mln
recitalach przyszłych uczestnino zaakceptować chorych, a redo krajów I ob6:z.aru Otpłruiy
sji i
publiczną
manifest ację
zł, bo pożar zniszczył instalację
ków
XII
Międzynarodowego
sort zdrowia stworzyć waporrosta,ją
n..
d()t~hca;asow.
przed
budynkiem, w którym
elektryczną w kanale i pięć -ste
Konkursu ChopinOWSkiego. Już
runki dla fachowej pomocy.
poziomie.
przebywało dotychczas 8 nosirowniczych szaf. Prawdopodobw najbliższy piątek, 2 lutego, o
cieli wirusa, 2 chorycłf z peł
nie przyczyną powstania ognia
godzinie 18 w sali WDK wystą
Z. Kuratowska poinformowała,
Za 1 mi'lluię }'O'1lInowy
nymi objawami
choroby oraz
było zwarcie w przewodach.
pi Tomasz Bar'tG5Zek - student
że przy udziale
przedstawicieli
au·~l
fon.i.m:nej (.w r.uchu
kilka bezdomnych osób opiekuAkademii Muzycznej w Łodzi,
episkopatu dyskutowana
jest,
Od dyrektora ds. technicznych
tyoC2Jlym) qplaia wynosić
jąCYCh się chorymi w zamian
w
klasie
Tadeusza
Chmielewsmożliwość utworzenia domu dla
zakładu Robel'ta Chajewskiego
dzie np. do RFN - 6050 71,
za mieszkanie.
kie!!'.. W I ~ęści USłyszymy I
chorych 11a AIDS. w którym oW manifestacji rozpoczętej w
dowiedzieliśmy się wczoraj, że
Wielkiej Brytanij - 0050 Z>l,
koncert
fortepianowy
e-mol
piekę
nad
nimi
sprawowałyby
środę o godzinie 16.00, uprzednio
USA 23.100 zł (nreh pólaC
"Now iny lI" pracują normalnie,
Frydery'
k
a
Chopina,
w
II
piasiostry
zakonne.
Wzorem
ma
być
szeJ;:oko rozprop~owanej ulotzaś
zakłócenia
w
produkcji
tomatY'CUlY)·
nista wystąpi z recitalem.
podobny
dom
zorgani7.owany
kami , wzięło ' udział ok. 150 0wystą.pjJy tylko w zakładzie nr
przez du~hownyeh w R zymie.
SÓb: Ządano natYChmiastowego
l, gdzie stanęła młynowp i a.
Za
1 wyrau; t.elegra,m-u
lllikwidowania obiektu, który
(dmp)
(PAP)
(ALP)
do RFN -'- 6300 zł.
.
zdaniem mieszkańców osiedla został bezprawnie zajęty przez
młodzieżowy
ruch na
rzecz
cyjny, ionacz.ej mówiąc już od ra,zu nleSWleKRYZYS DOPOMÓGŁ
przeciwdziałania nark-omanii.
NIEOSTROZNOSC
ży. WCWł'aj odm6wiłam również pr,zy jęcia
Wiceininister zdrowia KrystyJu'Ż
od szóstej rozlegał się na po11i- trzech kolejnych dostaw. Jeśli chcą sprzePRZYCZYNĄ WYPADKÓW
Da Sienkiewicz
zaproponowała
gonie budowlanym przy ul. DQmaszowsk4ej,
dawać pieczywo, muszą
poprawić
iakość.
obecnym lokatorom pałacyku loW Końskich na skrzyżowOOó.u uJ.. war
huk silników eiężkich wywrotek. koparki, Podobna sytuacja w spożywczym przy m.
kal zastępczy.
Szef "Monaru"
5281wslciej i Staszica zza pil'rkującego au1
spychacza. OkolicUlych mieszkańców t.ym Buczka. Dwie dqstawy odC6łano.
, busu wY8lła na jezdnię lCł-letnia DagUl2
Marek- KOłański, po oględzinaCh
razem to me denocwowak>. Przysiąpieno b0Już wcześnie rano brakuje białego seraproponowanego ośrodka w Wólwiem nareszcie do likWidacji poligOOlU. Iluż W kolejny sygnał od czyte1.n.ików. Kier(}w- K. Tymczasem z naprzeciwka nadjechał fi.1
ce
Przybojowskiej
odmówił
tern 125!> Zbigniew W. (l. 32). W wyflri!
k-zeba
było in,terwCtlcji
u władz róŻilyeh
przeprowadzenia tam
chorych
nicZiki
plac6wek handlowych są zbyt os- nieuwagi dziewczynka dostała się pod ~
szczebli, nie wykonany'ch decyzji prezydenna AIDS ze względu na tragicztro-ż.ne w zamówóeJliach. A podstawowe ar- mochód i przebywa w szpitalu.
ta i wojewody, iJlterpęlacji radnYCh. Cemenne warunki sanitarne. ehecna
W Kępie Dolnej (gm. Stopnica) klieru jaCl
na miejscu zajŚĆ K. Sienkiewicz , towy pył i kurz przez całe lata unosiły się
f·iatem 126p Sylwestel' W. tł. 53) Eilimo mg,
nad tym ogromnym placem,
który wedle
podjęła decyzję o przeniesieniu
i póŻDej pory nie Włączył świateł, i Z()s!3
wcześniejszych miejsltich planów, oowioi~n
nosicieli wirusa i chorych do bunajeChany przez jadącego w ty~ samY
być' już od dawna
zielonym od drzew i
dynku
MinisteTstwa Zdrowia,
kierUJllku polOille<Ul, kierowanego przez .13
krzewów parkiem. 'Tym ra,z em k'l'Yzys dogdzie będą mogli czuć się bezdeusza K. (1. 39). Obaj kierowcy, rMlDJ
pomógł. Ogra niczające
produkcję wzedsię
p ieczniej.
wy.p adkJu, pn:eby'Wa.ją w m.pitalu.
bi(}l'S-twa budowlane przestały korzy~ać z
Wśród ludzi solidaryzujących
betonowej zaprawy i poligon zamk.ni~to. Na- tykuly żYWll1ościowe powu.nny być w sprzesię z ofiarami AIDS znaleźli się
ROZBÓJ
daży przetz cał.JI d.7Jień. Mamy prawo chyba
reszcie
...
m.in. senator ZGfia Kuratowska,
tego
żądać. Sąd2imy, że handlowcy przemyNje
miał
szczęścia
mieSZ!kaniec Skariyskt
przedstawiciele Komitetu HelDWIE INTERWENCJE
ślą ten sygnał od czytelników.
k
t
óry
o
godzinie
19
znalazł się na ul. TJ'
sińskiego . posłanka ~faria SieDzisiejszy poranny telefon do retlakcji'
(wp) siąc1ecia. Nieznany sprawca po uderzeJlI
licka-Gracka, prezes Towarzydlaczego p ieczywo z państwowych sklepó~
ofia!y ' w glowę. zabrał portiel, . w którYzl
SPŁONĘŁY
stwa Rodzin i Przyjaci6ł Dzieci
wygląda fatalnie? Za takie ciężkie pierrią
:zmaJdowało się 1300 dolarów i 1,2 mln
Uzależnionych ks. Arkadiusz NoMASZYNY STOLARSKIE
dze mamy prawo domagać się przyzwoitej
OOl8z sikórzaną kurtkę.
w;alt oraz lekarze z warszawjakości. Czy ci piekarze się nue w~ydzą , czy
KURSY WALUT
nie widzą jak DrodUikują prywatne p iekarW MiechOlW'ie przy ul. Warszawskiej 47
nae?
od zwarcia instalacji elektrycznej wybuchł
Driś rano kantor walutowy PKO przY ~
NU....ER 23
OdWtiedziliŚlny dwa sklepy. W nabiałowo poiar, w suterenach budynku. Znajdował się Sienkiewicza
płacił za <k>lara 9.300 zł. .
piek~l1iczym przy Annii Ozerwonej
pra- tam warsztat stolarski. Og,ień sira,wił ma- sprzedaje po 9.550 zł. Marka RFN koSLt u
cowmca sklepu stwierd2a: OdmÓlW':ilam SZYilly, urządzenia
zapas dlrewna wartości odpoWliednjlO 5.500 zł, w $Przedaży 5.65~kł'
przyjęcia dostawy chleba, bo był
rota- 35 mln zł.

Niedawno rząd "skierował uo
Sejmu projekt nowelizacji ustawy
o
przedsiębiorstwach
państwowych. Dziś odbędzie Sitl
jego pierwsze czytanje. ZaWll,'te w nim propozycje stanowi"
dopełnienie p rowadzonych równolegle prac nad prawnymi
podstawami przekształceń włas
nościow yc h.
Rozszerzona
ma
być gestia państwa w zakres:e
działań sanacyjnych i restrukturyzacyjnych w stosunku do
pnedsiębiorstw
n ie , spełniajll
cych wymogów efektywnościo
wych. Poza tym ' - umocniony
ma : być status dyrektora p-rzed-

Nowe centrum Radomia

nie

Podp~acze

prz,yszli

nocą...

Wobec aktów agresji

Chorzy na AIDS
opuścili Rembertów
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Dawno nic nie zdrożało
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erie - ciekawe, choć ~ skromne
Tegoroczne ferie będą dlla koneckich dzieci nieco skromniejsze aniteli w la.taeh minionych . Zwięk.swne wydaJtk.i ko_
nieczne dla utrzymania r odzin, a także kłopoty finansowe plaCówek
kulturalno-oświatowych i wychowawczy ch zmuszą wielu najmłod
s~ych do ,pozostania w domu. ' Nie oznacza to jednak, że o dzieciach g 'p(Jffiniano zu()eł,riie, ma być taniej i 9it1:oruniej, de ioteresująco.
'

Dem Kultury w KońsJtieh każ.
dego dnia już od godziny 9 proponuje zajęcia dla dzieci. . W
programie między , innymi gry i
zabawy, projekcie bajek filmowych, -zabawy
karnawałowe.
Dla młodzieży nieco starszej
przewidziano dyskotekowe szaleilstwa, projekcje ciekaWYCh
filmów,
konkursy i turniej z
niespodziankami. Jeśli tylko pogoda dopisze i pojawi się upragniony śnieg, Y'ówczas moż
liwe będzie przeniesienie zajęć
w plener, połączone oczywiście
z atrakcyjnym kuligiem.
Harcerze z

koneclUego hufca

również nie mają zamiaru oddawać się nudzie lutowych wieczorów. Grupa
osób , udaje się
na zimowisko do Nowego Łup

39

ladze w
ają sw.
nie le

kowa w Bieszczadach - propozycja ciekawa i godn a pozazdroszczenia. Natomiast wszyscy
pozostający w mieśde zapewne
wezmą udział w
przygotowaniu
imprez
środowiSkowych.
Wśród p rzygo towywanych akcji
mo,żna wymienić takie. jak .. Zima w mieś~.il", ..Harcerska olimpiada ziIllowa", "Węd rówki w

poszukiwaniu śladów przemysłu
staropolskiego", "Festiwal ,piosenki zimowej".
Jeśli będzie
choć

trochę' śniegu,

odbędą· się

konkursy oraz festyny plenerowe. Wśród harcerskich propozycji na szczególną uwagę zaSługuję "harcerskie
pogotowie
zimowe", którego zadaniem bę
dzie niesienie pomocy ludziom
starszym i
niepełnosprawnym,
a także chory m . Słowem harcerze będą docierali do wszystkich
tych, którym pomoc będzie potrzebna. To doprawdy p iękna
akcja, godna naśladownictwa .
Do akcji zimowej włączył się
jal\< każdego roku. O iedlowy
Klub "Kaesemek", przygotowując
własne propozycje
wypoczynku dla dzieci. Będą ~rady
cyjne już półkOlonie z wyżywie
niem, a w trakcie spotkajl projekcje bajek wideo , bal maskowy oraz kilka ' wycieczek do
ciekawych miejsc w
okolicy.
O rganizatorzy zaplanowali także
spory
tumiej tańca połączo
ny z popisami muzycznych zespołów młodzieżowych prawdopodobnie w hali
sportowel.
Ale o wszystkich szczegółach bę-

Sonda "Echa"
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Jak ocenia pani, pan zaopatrzenie naszych sklepów
S('oży wczych? - Z tym pytaniem zwróciłam się do grupy kielczan wśród nich byli klien<!i oraz personel
&klepów. Oto jakie zebrałam opinie.
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Co oferują
sklepy spożywcze? ,
, - Ostatnimi czasy, gdy mamy do ~zyn.ieni~ z nie~amowitą. dromoje codzienne za~upy ogram~zaJą, Sl~ do pIeczywa I ,!1ablalu. Chciałabym, żeby ten towar był sWlezy,\ dobry, ~o, ~~e ... llle~
tety, chleb smakuje jak trociny, ~ mleko P?łtłu~te nt.e r~zt;1 SIę
niczym, prócz ceny, od chudego, ktorego w ogole me mozna JUZ ~pot
kać mówi Halina Sikorska, odchodząc od lady sklepu spozywczego przy ul. Konopnickiej,
- Uważam, że zaopatrzenie w naszym sk:lepie j~st wystarczając~
- informu je z kolei Danuta Grzegolec, ~(Iero.wmc~!ta sondowanej
placówki. - O bok podstawowych artykułow , Ja~ pIeczywo, In:eko,
sery, mąki, kasze mamy w szerokim asortymenc~e słodrcze, uz,Ywki, duży wybór alkoholi, ale tylko raz w tygodmu, w srodę, kIedy
Jest dostawa.
. . k . d
. l'
h
Sklep spożywczy przy ul. Nowowiejskiej, Ja o Je ~n.z nie ICznyc
w lllieście zachował samoobsługowy charakter. PolkJ wystawowe
wyglądają' tu jednak żałośnie udekorowane szarymi tor~ami z mą
ką, kaszami, cukrem (brak .ryżu,. jak. zresz.tą ~ ca!ych ltle~ca.c~). W
gablocie stoiska z wyrobamJ cukl~rmczyml daje Sl~ zauwazyc Jedyny proponowany rodzaj ciast.a - .szarlotka, po bhsko 9 tys. zł za
kilogram, wyglądająca n a typowy. zakalec.
Katarzyna Wilk, mieszkanka OSIedla Sad:(, opuszcza ~en sklep z
Pustym koszykiem. - Ja nie ronię tu za~upow - od~wlada ~agad
nięt a. ~ Tak przyszłam tyLko popatrzec. Jest~m ~enclst~ą: .nlt; narzekam na brak wolnego czasu, więc wolę. poblegac P? mlesC.ł.e I kllpić sobie z wozów towar znacznie tańszy, np. cukIer po 6000 zł,
nie pq 7600, masło świeże, śmietankow~ .po .2 ~ys., a me po 2900,
nawet chleb kupiłam tym sposobem tarue) o tysląe złotych.
.
W deliikatesach przy Pooieswe zrezygnowano z, samoobsl.ugt: .
- Mamy- tyLlto 20 ekspedientek, t.o za ~ał?,. zeby ustr:!:ec ~ę
kradzież _ . mówi kierowniczka Janma KWleeu~u. - Zaopatrz~n~e
""'bre • .Jednak nasze obroty wyraznIe
.
J'a"'o
del t'k a t esYó w oceniam
... >,v
llnlalały, lud,z ie mniej kupują·
A co l1a to klienci sklepu :
.
.
- Nie ma tu nigdy mleka - skarży sil! .starsza kobIeta, nu 7lkanIta pobliskich bloków. _ Chciał~, k':lPlc kawałek dobrego ciasta,
al
k
. . .
' k . bo dzlS me było dostawy,
e o azuJe , SIę, ze m e . UPlę,
.
_,
. eka i:e trzeba tu stać w
- Poza tym straSZOle denerWUje C,..OWI
'.
..
.
.
kilku kOle jkaCh - osobno. po p~eczywo, g~r':llat nabiał.:...wtie~~~~J;
nUlkę czy cukier - dodaJe męzczyzn3: z r.le~ em. acówka handlo- to za wiele powiedziane Jest to naJzwyklelsza pl
('"
. 'ezb~"llieJS'
Wa, pozw al ająca zaopatrzyc" Się w naJD!
..~ . ze rzeczy
we' t .0 me
~Wsze). A ile tu nie wykorzyst~nej . pn:estrz~m. Skl'::łu~ie k.oIejki
W sklepie IM" 116 przy ul. Sle~klew!cza wIe n; w robami cu-: przed stomkami z pieczywem I nabIałem oraz
y
kteruiczymi i używkami.
"
.
bo mjegz...
kle i w
- Ku,pu-ję t u z reguły chleb, set' bIały, Z?łty ,
1!:,anl w pObliżu _ mówi Elżbieta l\deeka. - ~ublę ten
p
~lISadzie nie mam zastrzeżeń do j,:g? zaopatrzefil~zen 'e uległo po- W porównaniu z rokiem mllll0r:t ym zaopa 16 I Zahamowana
Pł'awie ponieważ spadł popyt na WIele artyku V:.
'k sk le
zo s t ala ' np. sprzedaż słodyczy - Ul
' form uJ'e z-ca klerowfil
I d a mat-Pu ~licja Najberek, - bzi~ci prn:szą: ma~o ,kuP cZ:'~~:w~'~6rYCh
kI nIe decYdują ' się na taki drogI zakup. Wsród. to
v At
btak u naS od dłuższego czasu jest ryż i wszelkIe przypra,,:,. d my
Obok podstawowych ar tykułów, w ciagłej sprzedazy po la
\lokaLU grupę towarów impot·lowanych.
zyzną,

dą

i nformowały

Z

myślą

Udana iInpreza,
bogaty plon

uliczue plaka-

ty.

OCzywiście
kudno wymienić
y.'szystkie imprezy przygotowywane w mieście i icb organizatorów.
Wypada tylko
dodać
jeszcze, iż ' do akcji zimowego
wypoczynku młodzieży aktyw. nie włączyły si~ inne plac6wki,
a
wśród nich ' Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci , Klub Sportowy Neptun, koneokie sStoły
podstawowe.
(TG)

Białe skarpetki

w zielone groszki
WPHW w Radomiu ogłosiło
w dniach 27-31 stycznia obniż
cen niektórych
artykułów
przemysłowych o 20 proc. Lustracja dokonana przez nas wykazała, że obn iżka objęła niewiele towarów. PI'zede wszystkim bieliznę damską , raj topy
oraz pończochy.
Taniej można
było także kupić co koszmarniejsze swetry, wyróżniające się kolorystyką: jadowita zielejl, bordo, czerwień , .Jak ró wnież skarpetki,
ale przeważnie
białe
frotte w zielone,
ewentualnie
czerwone, groszki. Staniały też
figurki słoni i lwów z malachitu pł'odukcji wietnamskiej. (sg)
kę

o dziecia('h specjalnej troski

Zapowierdana wcześni ej na łamach ..ED" impreza pod hasłem
"PracoWŻlicy i działacrce kultury Skarżyska:Kam. na rzecz pomocy dzieciom specjalnej troski " spotkała się ze strony społe
czeństwa z ogromnym zainteresowaniem, Sala widowi$kowa ZDK
w Skarżysku została dosłownie wypełniona po brze gi. Tak licznie zebranej publicznośc i bogaty progr am zaprezentowały zespoły amatorsk ie z ZDK, MOK , kabaret "Wtyka" z Domu Kultury Kolejarza, kapela podwórkowa ze Stąporkowa .
Ceh~m imprezy było zebranie środków na pomoc d zieciom nll-j-

bardziej
koncert

pot rzebu j ącym

został osi ągnięty.

wpłynęło

złotyeh .

i cel ten
ponad 600 tys.

W cześniej w ystosowany apel spotkał się z szerokim odzewem
w zakłada-ch pra-cy i instywcjach. S wia'dczy o tym długa liBta.
ofiarodawców. Kwot ę w wysokości miliona złotyclr przekaz ała na
ten cel Polska Spółka Przemysłowo-Handlowa .. Se)!;o" w Skarżysku, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "l\lesko" przekazał 50 tys.
złotych, a Spółka Projektowo-Wykonllwna "Arl'hikon" 100 tys. zł.

Ponadto dary rzeczowe przekazały: ZM ,,Me ko", "Kamie nna",
zakbdy "Fosko", WPHW, PK , MPK, MOK, ' półdzi el nia "Konfekcja", Zakład Częśd HamulcowYl'h w Skarżysku i wiele innych zakładów i instytueji.
Z imprezy i darów płynących z potrz~~y serca uZtbieral-a się
spora suma wynosząca prawie 2 mln złotYCh, która zosta nie
przekazana na urządzenie przedszkola płOZy ul. Zerom 'kiego w
Skużysku dla dzieci niepełnosprawnych.

T1I.k więc mamy dwa obrazy i1uslrująee stan zaopatnenia naszych sklepów. Jeden wid'iliany oczami klientów, dru!\,i - pracowników handlu, Prawd:., jak zwykle, leiy pośrlHlkll. To, że towarów na półkach jakby więcej, stało liię za przyczynlII spadku popytu. Wyrażnie ograniczyli'my zakupy do rzeczy najnieZbędniej
szych. Chleb z naszych domów nie trafia teraz na śm ietnik , ale
chyba znajdzie sic: tam. czerstwe pieczy wo z",le~ająee ma~azyny
sklepów - niechc:hlie kupowane , mimo aG-procentowej przeceny.
Wiele zastrzeżeń budzi jakość towarów, ich niee~tl'tyezny wygląd
i niewielki asortyment. Dlatego tym trudniej ~odzić się SI" stale
rosnlllcymi oenami.
BEAT. Mt.OTKOW KA

Taka
przedsiębiorczość
może

zakończyć

W Radomiu ceny podstawowych at'tykułów spożywczych od kitka dni utrzymują się na nie zmienionym poziomie. Aby przekonać się, jakie jest zaopat.rzenie w pieczywo i nabial oraz
myślą
na temat ich cen klienci. odwiedzili'my niektóre sklepy.

W sklepie PS ' .. Społ em" przy ul. KusoeiUskie~'9 18 przed godziną 8 pod dostatkiem było chleba "Baltonowskiego" w cenie 2200
złotYCh za SO-dkg bochenek, były też bulki po 230 zł , ChUdy twaróg
po 1040 zł kg, tańsze mlek - 210 zl za litr, serek homogenizowany za 770 zł.
- Klienci - zwlaszcza starsi - kupują teraz przeważnie mniejsze ilości wszystkich produktów - informuje zastępca kierownika stoiska spożywczego, Zofia Chudzik. - Po ostatniej podwyżce
cen pieczywa zamawiamy pl'Zeciętnie 700-800 chlebów, tj. o okolo 100 mniej niż poprzednio. Bułek potrzeba mniej o okolo 1500
nie "idzie" pieczywo słodkie,
ponadto kupujący żądają tylko świeżego pieczywa. Dużym popytem cieszy się "chude" ml e ko,
którego zamawiamy 700-720 li tt-ó w .
Nie ma chętnych na pelnotluste mleko po 2330 zł ~r z tłu ty
twaróg ...
- Zywność jeoc obecnie ba·rdzo droga - z,w ierz:a , ię , dol!:onują
ca akurat zakupów, emery~ka. Sterania Ziemińska. - Moja 159-tysięczna emerytura oraz renta męża, to w sumie ok. 300 tys. zł , któI'yc-h nam ledwo- starcza.
kupuję. wydaje mi się. sk rolll lilie: codziennie litr mleka, oczyw iście tańszego, chleb, dwie bulki i co
kilka dni pół kos~ki masła. Dziś wyjątkowo, ponieważ na śniada
n iu będzie wnuczek, kupiłam jeszcze żóUego sera za 1200 złotych.
- Najbardziej dotkliwie odczuwamy z mężem cenę chleba JDQwi iama emerył.k:a, Halina N. (nazw ' ko znane reda<kcji). - Z koGnieczllości ograniczam więc zakup pieczywa. Jeden chleb mU9i wystarczyć nam na dwa dni, często czerstwe kawałki odgrzewam na
parze, aby nic nie zmarnować. Dziś kupiłam jeszcze 2 litry mleka
zwykłego, bowiem najczęśs:iej na śniadanie jadamy zupę mleczną.
O graniczam zakup twarogu do 2-3 razy tygOdniowo, wcześniej
u abywalam go codziennie: Nie pamię m, kiedy ku;powalalu jajka
po prostu nie stać mni na ni ...
'
Sklep "Kasia" pny ul. .t.ecomskiego 4. Kilka minut po 9 pl'zy
stoi k u spoży wczym kilkunastu klienlów. Pieczywa i nabiału """.1tarczy d la kaŻdego , a kolejka spowodowana jest tym, że zli'kwidowane wstały niedawno dwa pobliskie sklepy tej branży.
- W pierw zych dnl~ch po ostatBiej podwyżce klienci byli zbulwersowani ceną chleba - twicrd;:i kierowniczka sklepu, Elibieta
LU,b aszko.
- Rano dostajemy około 1500 bochenków balŁonow
sJdego i jest on w ciąglej sprzel:i~y. Mimo. że mamy terM: wię
cej klientów, to jednak: sprzedajemy mniej bulek, kiedyś zamawiałam 3 tys., teraz wystarczy 2 tys. 360 litrów mleka chudego
wystarcza do godz. H, natomiast 12 litrów tłu tego w całości ni.e
uda się sprzedać jednego dnia. Od kiedy niedaleko stąd. na ulicy,
można nabyć masło tan iej, u nas nie kupuje go prawie nikt, s poradycznie k-toś pro i o kostkę lub pól. O becnie nie ma margaryny' ~ jajek, ale o te ostatnie nikt nie pyta. Jest natomiast m slo
roslmne po 2000 zł za 290 gramów. Nie ma też cłię-ł.nyoo na sere6c:
wanitiowy i śmietanę.
W prywatnej piek rni Zy/:,munla Glor;owskie~. przy ul. Nowo~rodzkiej spory ru-ch panował jeszeze o godz. 11.30.
- O
ie
klientów jest tyle amo, co poprzednio - inl rmuje przedawczyni,
Halina Rybak. sortyment pieczywa - dość duży. Do wyboru
ą trzy gatunki. chleba: kilo~ramowy battonowski po 2950 zł,
tej
samej wagi żytni, pytlowy po 2350 zł oraz ważący 70 dkg pszenny w cenie 2200 złotych. Są dwa rodzaje bułek. rog le i gry ki.
Najwięcej osób n by_ chleb najt ńszy , ten p
2200 zł. W baltanow kim lubuj , się -bowi III jedyni sm k ze ...
( yk)

się

tragedią

W RADOMIU

http://sbc.wbp.kielce.pl

Z biletów na

(Informacja z trasy E-7)
Nie tylko dorośli, ale dzieci
również potrafią się wykazywać
przedsiębiorczością
wzbo~acaią
cą ich kieszenie. Oto klIka dni
temu, stojąc pod
zamkni(tym
szlabanem na trasie E-7 w Skarżysku widzieliśmy cbłop ca (może mial S lat),
który z mok~1l
ściereczkl\ biegał od samochodu do
samochodu
oferujl\c
przetarcie szyl). Chłopiec ledwo
mó/:,ł dostać do
szyby "malucha", wię c kierowcy większycb
pojazdów r~zygnowali z usługi
dająił ,In", odczepne" jakiś banknot. Kiedy po otwa rci u przejazdu samochody
ruszyły z ohu
stron, malec o mało nie zgiDl\ł
pod kołami jednego z nich.
Wydaje się, że to zajęeie i w
tym miejscu nie jest odpowied_
nie dla dziecka. Patrol MO, który codziennie dyż uruje pn:y trasie (tylko kochę dalej) powinirn czym prędzej
zaintereso.
wać się prz~iębiorczym ' maltern, który jak sly żelom,.
od miej.§cowych mi8zkańców _
Da tym prujeździe "dyżurw.je"
już od dł1lisu&,o czaStL Póki nie
doszło jeszcze
do tu!\,edii. "chłopiec nie wygł"da raesej Da
wspomagaj,ceco swoim lIaro&kieln biednIl, ehor, matkę. leIIt
ładnie 11 brany, a bie&,ajlltl po_
między samOl'hodami II .śmie
mem iuje I:"umę.

Pies lei luksusem .••
RadOłtl8cJ' radni ucllwałili ..:.

wy, większy poa.łek «Hl posiaIłania pu. Jeś.li w
r. lIa po_

.b.

iadanie łe~o ezworonG&,a trzeba
było płacić llOt zł rocznie, k
w tym
roku będziemy_ pła
ciil 30 t}' ięcy.
Podatek ów
nałeiy
uiścić
do
31
marca ~r . Zwolnieni SI\ od niego
nocru dozorcy, osoby kalekie i
wt&ścieiele
&,ospodar tw rol~yc:h. ~-p~o<,entowl\ zniż kil oh.
Ję<'1 zostalt emrryci i renci.śc-i.
(s&,)
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Energetycy
• •
JUZ nie straszą
Po raz pierwszy od 8 lat zahamowany zo s ta ł
ubiegły m roku wzrost zuży ci a energii e lektrycznej w polskiej gospodarce. Zużycie to wyk az ało nawet niewielki spadek (o 1,1 proc.) w
stosunku do roku 1988. Wiele wskazuje na to,
że podobna tendencja wystąpi również w ro ku bieżącym.
Jest to jedna z przyczyn, które spowodowały . że opracowana niedawno .,Analiza możli
wości zaopatrzęnia kraju w energię do
roku
2000" (ukończono ją w IV kwartale ub. roku)
stała się nieaktualna. Inne przyczyny to zasadnicza, wdrażana od trzech tygodni Z1l1lana
systemu funkcjonowania gospodarki,
wysoka
podwy żka cen paliw i energii, reperkusje - zwła
szcza w produkcjI przemysłowej - antyinflacyjnego pl'ogramu rządowego, decyzja o zatl'zyull,lniu budowy elektrowni jądrowej w Zarnowcu,
w

Na dobranoc

Krzyżówka nr 23
, POZIOMO: l) trwn Sh-L.ały,.5)
kur" 0l?Cego języka prowadzony na wy.ższcj · uczelni 6) wys. pa .przy
pd.-wsch. }vybrzeżu
Australii (anagram od MISA
'.rANA), 9) znawca .if:zyków i.r~Hl~kPch, 12) surowe środki odwetu, 13) Golgota.

Rozwiązanie

krzyżówki przepod adresem redakcji "ED" Owyłą('znie na karbeh pocztowych) w tcrminie
sicdmiu dni od daty niniejszego numeru. POlni4:dZY prawidłowe C1dpowicdzi
rozlosuje si~
na,rodę książkową. Na kal'eie
pocztowej
prosimy
do.ąisać:
KnY:6ówka nr 23.

syłać

należy

•
• •
Koszty .w yzywlenla

Rozwiązanie krzyżówki

nr 8

POZIOMO: a.ntrykot, ambasada, turystka. hydrofit pi&iolet.
ovwarcij'1, Agartą)a.
PIONOWO:
amant.
r iasy.
ksantofil, trabant, redisówka,
hi,plH>oo. obrót. trema.

Pn:edszkola, sto łówki szkolne, internaty, bursy i akademiki studenckie jcsz{'ze nie pustoszeją, cho ć przy ciągłe rosn;\cd ollplatnóści za nie dość problematyczna staje sic: ta forma pClmocy mat~
rialnej państwa dla najbar dzicj potrzebujących wsparcia. Stawki
styczniowe "ści4:ły z nóg" wielu rodziców: ok. 100 tys. zł za jcdnCl
dzieeko w
przedszkolu,
50--70 tys. zł za wyżywienie w szkole,
70-100 tys. zł za dziecko w intcrnacie lub w bursie i mniej więcej
taka sama opłata za micjsce \V akademiku z jednoczesnym korzystaniem zc shd.t'l1('kiej stołówki.

dzieży.

A przc cież wszyscy doskonale wiedzą, że nie tylko warzywa, mięso i wędliny, lecz także masło,
mleko i chleb mają

W LABIRYNCIE SERIALI
GADATLIWY AKTOR
Bardzo zirytowali się producenci serialu .. Zachodnie Wybrzeże". gdy jeden z jego gwiazdorów 'red Shakeford. zaproszony do udziału w progra..mie
telewizyjnym
.. Joan
Rivers
Show"... wygadał się i zdradził
treść kolejnych odcinków!
Ze
Szczegółami opowiedział o zerwaniu swojego - serialowego!
- mał'i:eństwa w wyniku telefonów z pogróżkami. otrzymywanych przez żonę od kochanka jego. z kolei, kochanki, i
tak dalej etc.
SpryLna J oan Riv ers. prowa dząca program,
wyciągnęła
z
aktora "tajemnice
serialowej
kuchni", którą ten wypaplał jej.
zaspokajając przedwcześn ie zaciekawienie t e lewidz6w rozwojem akcji.
30

NOWYCH

PRODUKCJI

Jedna z najw iększyc h stac ji
teleWizyjnych - CBS - posta nowiła przyspieszyć produkcję 30
nowych seriali i telefilmów. a
to w tym celu żeby w każdej'
chwili móc zastąp ić nimi te seriale które w sondażach notuja

1113lejącą
ry~e

ogl:>dalność !

p~rgram

W

Ame~

telewi7.vjn.v

cz~'

4-5

serial ni-e mogą .,iŚć lalami"
tylko z przyzwyczajenia czy też
dlatego, że prowadZii je ktoś
zasłużony. a11>o "z nomenklatury". Jeśli spadają wskaźniki popularności program wstaje
zdjęty z antenyJ
Pocz'ltkowo nreze"i CBS dali
starym programom i serialom
szansę do końca lutego. ale niedawno zapowiedzieli, że mogą
zniknąć z tygodnia na tydziell.
Stąd kon i eczność przysp ieszenia
prgdu kcji nowych ..•

różne ceny w różnych miejscowościach. Nie
można więc zakładać, że
wszyscy intendenci
sq
uil'odzonymi
złodziejami .
kupują
najtańsze
artykuły, a
po znajomości kombinują lewe
rachunki na najdroższe. Kto tak
myśli,
ten sam sobie funduje
ciężką nerwicę.

O centralny m uregulowaniu
stawek w ogóle nie może być
mowy
w sytuacji, gdy ceny
zmieniają' się z dnia na dzień
i są zróżnicowane nawet w jedne j mi ejscowości. Ustalane w
poszczególnych placówkach odpłatności można jednak zweryfikowa ć na podstawie obowią
zującego
w calym kraju tzw.
,:,inimum biologicznego, jednolItego dla wszystkich z uwzglę
dnieniem wieku. Jest to zestaw
gatunkowy i ilościowy pożywie
nia, które koniecznie musi być
podane każdego dnia dziecku.
aby mogło się ono normaluie
rozwijać.
W owym minimum
biolo~!c~nym pomijane są, 0CZywIscle, . wszystkie luksusy,
tzn. droższe gatunki mięs i
wędlin, słodycze, cytrusy. I tak
np. w pierwszej połowie styczma
w Warszawie minimum
biologiczne dla dzieci w wieku
szkolnym,
wyliczone według
cen. w .h':lndlu detalicznym. wy-

~~S~~tZj:s:~z~ Zl:z~~~~t ::f~~

zm.ale~, . trudno
przecież
ną~, Jakle
będą ceny za

zgadkilka
?OI. Je.dnak w żadnym chyba
:nternacle czy bursie, zapewniaJących

całodzienne

wyży wienie ,

"VlVIEN"

me będzie się żądać od rodziców opłat w wysokości ok. 180
tys. zł za ten miesiąc.

Wytwórn ie MIM Entertainment i New Era Productions
przystępują do realizacji 4-godzinn ego. podzielonego oczywiś
cie na odcinki telefilmu o ży
ciu wielk ie j gwiazdy ekranu;
Vivien Leigh. niez~mni ane j
odtwórczyni
roli Scarlett w
"Przeminęło z wiatrem" , pierwszej żony Laurence'a Oliviera.
Gdy zakomun ikowano, przed
z górą pół wiekiem. że rola
Sca.rlett w .. Przem inęło z wiatrem" po w ierzona zostaje Angielce w USA rozle gły się p rotesty. że p owmna grać obowiąz
kowo Amervkanka Potem uznano że lepszej Scarlett nie
można sobie wymarzyć ...
Scenariusz przygotowuje angielski dramaturg John Osborn~ Planowany budżet produkCJi - 6 milion6w dolarów Zdję
c;a w roku przyszłym. Czeka-

aby
uczniowie
w internatach
lub bursach nie musieli obowiazkowo korzystąć z całodniowego
wyżywienia
w stołówce, lecz
tylko z obiadów, świadczą o
tym, że rodzice tracą głowy
Posiłkom w
stołówkach
uczniowskich
daleko' wprawdzie
do dobrego domowego wyży
wien ia . zapewniają one ied nak
to minimum biologiczne. Gdyby uczniowie mieszkający w int ernatac h i bursach - za co
nie pła cą - zaczęli sami sobie ·
robić
śniadania
i kO lacje z
przywiezionych z d omów zapasów. pewnie co r usz ktoś by
mdlał z
głodu na lekcjach. Bo
w tym wieku wlaśTJie odżvwia
n ie się jest a kura t tą sp;a wa
która rzadko kto zawraca sobie

my!

t'\i,J
~ '"

Brulf;seli

chca

miniuną

czył się

dowo -

ni"ti.!id<;
u8 saj u. sam()ctlO·liRiU

motocykIOwo-ll"O"ło·e- II1;f. f!>Z "
największe

rowy,
chodowe w Europie.
wano ponad 50 marek,
polonezy. Oferowała je
ska fi rma Distrimotor , w
wersjaCh: prima (z si,u,,~.~ .", ...
1300 ccm), crusado (1500
raz piedra - turbo diesel
ccm).
- Uzyskaliśmy gorszy
tat niż w poprzednich latach
powiedział
korespondentowi
PAP przedstawiciel firmy bi·
Budowa łodzi w rybackIej W'łosce na wyspie Thasos nad
strimotor Jean-Paul Pierreux.
Morzem Egejskim. SpOłiób jej budowania nie zmienił się Chyba
- Zl'esztą dotyczy to równi eż
od stuleci.
'
CAF - ADN
(PAP )
łady
i skody. Nadszedł
ny okres dla \vszystkich mllrE'k l U--------------------------------------------------------------------------------z krajów RWPG.
rzy zachodni - Ford, Seat, O·
•
pł
pel, a nawet Fiat - wystąpi.
acą
li z bardzo atrakcyjnymi, !łon- ~_ _ - _ - - - - -_ _ _ _-----~~~~--...---~--------------kurencyjnymi ofer tami cenowymi. Trzeba też pamiętać, że
belgijski klient woli zapłacić
10-15 proc. więcej i nabyć samochód firmy o u stalonej renomie. Reaguje alergicznie na
najmniejszą usterkę, nawet je'
żeli usuwamy ją za dar mo i od
ręki.
roku nikt nie był w ~anie
już... wpadliśmy . l)a
fe . opł~a się . pq,życzać
W ub. roku lJistl'imotor sprzezapanować. I oto we wrześ
dał ok. 660 polonezów, a bywały
Pożyczać i oddawać j;>~ _ najpó~niej, pozwaniu ub. roku, gdy prezes NBP
lata: gdy sprzedawał ich tysiąc.
Zdaniem pl'zedstawicielą firmy,
już po raz drugi zdecydował
inflacji. Parę mi€Sięcy i kilkadziesiqt tysię
się na zwiększenie wskaźnika
pożyez'One od jakiegoś dobrodusznego 1ilanprzyrostu kredytów
do 80
się sumą, której zwrot jest dla naszego
proc., okazało się, że ceny
od początku roku wzrosły aż
miesiąca na miesiąc portfela drobnostką··.
o 231 proc.
Znacznie szybciej niż kwodów nie zapłaci drugiemu
wać by się
mogło,
ty kredytów, rosła ich stopa
oto to drugie nie ma czym
powyższym
ak-aprocentowa,
osiągając
W
Naj~ iększe świa~lIwe przed·
zapłacić
swoim
kontrahennależało raczej ugrudniu 190-240 proc. Tu już
siębiorstwo sprzedaży (na auk·
tom.
Zator
rośnie.
przeszłego.
Po
dyrektorzy
prze.dsiębiorstw
cjach) dzieł 'sztuki i antyków W końcu marca ub. roku
dobrodusznych fifirma "Sotheby's" w Londynie
nie
mieli
najmniejszych
należności
przeterminowane
zlikwidował dobór
osiągnęla w 1989 roku obrót \v
wątpliwości, co się
bardziej
stanowiły około 9 proc. ogółu
wysokości 2930 mln dolarów. Byl
i dziś pożyczyć ,moopłaca: brać kolejny kredyt
C1n o ponad 60 proc. wyższy njj;
należności przedsiębiorstw, a
dolary, a po drui płacić odsetki, czy opóźniać
w roku poprzednim, w którym
portfele jakby
przeterminowane zob.owiąza
spłatę
zobowiązań
finanso2laintercsowanie aukcjami tej
Nawet w Szwajcarii nie
nia - niemal 7 proc. wszelostatnio
puchnąć.
wych płacąc za zwłokę tzw.
firmy okrcślano jako wyjąiko ·
, co przestało ~ię
kich zobowiązań. Po pól roku
ma śniegu, ale można przeodsetki ustawowe (w listowo duże. Szczególnie wielkiln
IV rozliczeniach pryodsetek opóźnionych
należ
padzie ub. roku wynosiły one
popytem cieszą się ostatnio
cież
zrobić bałwana
ze ...
noscl l
zobowiązań
sięgnął
wciąż jest nadzwy120 proc.).
dzieła imprcsjonis tów oraz maw gospodarce
już odpowiednio 3~ proc.
~
larstwo współczesne.
(PAl)
styropianu ...
CAF - AP
Doszły do tego wszystkiego
42 proc. Takiej lawmy raczeJ
ej . Drobna róż
opóźnienia w przekazywaniu
nikt
z
finansi
stów
nie
przetylko na tym, że
przedsiębiorstwom dotacji, oo pożyczki, lecz o
widywał, o czym ~wi~dczy:
pieszałość banków
i poczty
łyby enigmatyczne I mesln~
nie się z za legi oto wielu przedsiębiorstwom
teczne posunięcia NBP
MIOSCI.
Łańcuszek
zaczęło
brakować
pieniędzy
i oczekujących na
nisterstwa FinansóW.
na zakup surowców, opłace
"Będziemy mieli dziecko!" zaskoczyła swojego, grubo młod
Jednym z zasadniczych ~o
jest już tak długi, i.e
nie kooperantów, produkcję.
szego partnera 58-letnia (od nadchodzącego 27 lutego) Elizabeth
wodów powstawania. zator?w
skutecznie . blokować
Na jedno wszakże - stwierTaylor. Widząc jego pr zerażenie, pospieszyła z uspokajającym wypłatniczych było
menadąza
niejednej
firmy.
dziła NIK nigdzie ich nie
jaśn ien i em: "Nie, nic jestem w ciąży! P o prostu 11osŁanowiłalll,
nie wzrostu udzielanych kretzw. zatory płat
zabrakło. Mianowicie na
że adoptujemy sobie dz-iecko, najlepiej małą, ŚliCZłlą dziewczynkę!"
dytów za inflacyjnym wzrobo o nich właśnie
płace
dla
pracowników.
Sześciokrotnie zamę-i;na. piękna (Ciągle) Liz, po bardzo długi nI
stem płac , cen i taryf. PrzeNIK stwierdziła pod
Wszystkie inne, nawet najprzebywaniu z multimilionerem Malcolmem Forbesem i rozterce.
widziano to co prawda, w
roku. wtedy bybardziej pilne płatności moczy wyjść za niego. czy też za przystojnego aktora Guya Ha'
planie kred;towym na ubieggły pójść w kąt, ale na
wypojedyncze "jamHtona - ostatecznie wybrała... tego trzeciego, w osobje atleły rok zakładając ,
że
przytycznego eks-konduktora. Lany Fortensky'ego. Ten nie chciał popłatę wystarczyć musiało. Zazapowiadają
czątkowo słyszeć o adopcji, ale gdy Liz zaczęła szlochać i utrzyrost kredytów wyniesie ~5
tory finansowe nie dotyczą
I 'nll~zrle!!'o rozrostu zjamywać. że bez dzjdziusia nie wyobraża sobie ich szczęścia skaproc. przy 55-proc. wz.roścle
zatem dopływu gotówki
na
zaległości
pitulował.
'
cen Ceny miały wyprzedzać
rynek towarów konsumpcyjk to do siebie. że
Taylor natychmiast uruchomiła adwokatów, aby wyszukali od·'
wartość udzielanych przednych. Tu wszystko jest droż
raz ktoś w gospodarpowiedni do adopcji hm , obiekt (brutalne określenie, ale w tyn1
siębiorstwom pożyczek banne ...
zgrzeszy, zaraz inny
przypadku chyba Właściwe). Powierzyła radcom prawnym róWJak przepchnąć pienięine
kowych , ale tylko o 20 punkzrobić to
sańie~ przygotowanie odpowiedniej umowy
ŚlUbnej,
pełnej rO'lkorki? Oto kolejny orzech do
tów. Problem polegał .n~ tym ,
ma ltych klauzul... na wypadek rozwodu! Przyjaciele Liz nie wyprzedsiębiorstwo
kluczają rychłego wesela ...
zgryzienia dla resortu finanże nad cenami w mInIOnym
czy i.nnych powosów. O rzech tym
twardszy,
że szybkie ' rozładowanie
zatraktowaniem tego typu ko~t. i
Odtorów
oznacza
konieczność
ksiąieczek. Poza tym, wła~n~e
przeprowadzenia
jednorazow intcresie tych najbicdmeJwej kompensaty przeterminoszych ciułaczy, leży, abY odsetwanych zobowiązań i należ
ki były większe.
d
nosci
p oprzez...
udzieleuie
Na świecie te sprawy prze specjalnego kredytu. A
to
stawfają
się
różniC.
Z..aws~
kosztuje.
Jednak \V odnicsieniu 110 ska.li
inflacji, Generalnie - tam gd.Z1e
MAREK KLUCZEK
PKO kolejki ta iemcowe. powraca !Vięc temat tzw. pro'
ko- jest duża konkul'encja banko w,
Nie tylko przed Izw. o- centów składanych. Chodzi o
Ale na ogół oblicza się odsetki .,,"ckienkami operacyjnymi i to, jaka będzie w kolejnylll
- postę dług korzystniej~zej dla klienkasami. Oblężone są również miesiącu podstawa obliczania
zgodne z po li- tów zasady l)rOcentów sk~ada~
stoiska z napisem ,,lnfO'\'maeja". odsetek? Czy stanowić ją mają
w której chodzi nych. Często tez sięga SIę p
jeszcze inne formy grhęt
dopływu pienię
Ludzie po prostu gubią si~ w same wkłady, czy też :.... w l~'
1 Ta
kasetach vid 'o rejest row
konkl_etny
również
przez oszczędzania
nieustannych zmianach dotyczą tym np. - za podstawę przYJwane są nie tylko bieżące prowzrostu
dochobanku.
.
cych zasad oszczę dzania i krę mie się kapitały plus styczniOdukcjI' artystyczI e. ale rówo.:·'ż
U nas przecież teź zaczyna Się
dytowania.
skuteczniej hawe odsetki? Przypomnijmy, że
odtwarzane dawne. je"Jj istn'al
już
konkurencja
pomiędzy
b~~
r
zmniejs2'ać
skaich zapis filmowo-dżwh,kolV.'.
Od minionego roku np. obo- - według obowiązuja<,veh ol)c :
drożyzny n 3jbark arni. Czy wobec . t~o. p la
nie
stawek
do
każdt'j
setkI
W ten sposób O1ozna skolckcioWiązuje zasada
płynny ch stóp
myśli
o
korzystDleJ~-cJ..
d
'
Ił
uderzaja
w
najnO\\'ac' sobie prawdziwa anto':)oprocentowania. Polega ona na wkładów długotel'lninowv ('h , p~
. lVrb, którzy albo nie Swych klientów no welizarJI ~o
stycz·niu
powinno
'lie
dopis:lC
3
gi~ na Iwięks~vch wvdarz('ń artym. ze odsetki zmielliaj!t się
t1
n"c h o~zcz~dno';ci. al- tvrhcl3sOWv('h za~ad dzi~ł"nI~?
tYstvcznych'
filmów
kO!l~( rzł.
I
jest
istotne.
CZY
w
lut\'f
w zależności od skali inflacji
nOowi"lkic.
Dowicdzięliśmv sil'.
ŻC t"o)'l
lów fest iwali mU1vcznvch t.i
Ob
ow
ią
zująca
wówc7'as
~ta"I("
wzros~u een
~1i. na
jeszcze u'pra- pt'acc nad tymi ~J)l'awami. Obv
:-<a Kasecie wytwórni l<i1 l
opro1'entowania obli('zana b~'
To oczywiśeie słuszna z-asa- dzie od 100 czy 138 zł.
(. ni~ka atrak('vjność nil' notrwalv one zhvt dlll~O.
Oifice ukazał ile niedawno poi
da. Cia~le wzbudza jednak spoobi"l!o\Vv('h. to już '" inłerc~ic nie ł \'lko klicnt{I\\'.
tyt'llcm • That· the nay' it l~"
ro wątpliwości. W tym rolłu np.
• ~ u do d!lI~ot('rmi ale także i BP PKO.
PKO działa na podstawie o,
-hw Iy konc('rt El i n Prc I.. a
nstalono wysokość odsetek tyl- bowiązują<,ych
przel)isó-v,
'~I'dów trad to ~('ns.
~ roku 1970 w Las VCl: 3 nt 'r,\
'S"
J\Bf
.~
•
\
ko na styczeń. Coraz cze~ (' iej według ni <,h opro('entowanie na'
• 1 l nrercrrnr .. innn
national Hotel.
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Drożeje minimum .biologiczne

eaj bardziej jednak jątrzy
.,eodziców
zeóżnicowanie
opłat nie tyl ko w różn y ch
miastach czy województwach,
ale i w sąsiadujących z sobą
przedszkolach bądż internatach.
Zakładając z góry nieuczciwość
kierowników
tych placówek,
intendentów i obsługi k\.lchni.
żądają w kUi'atoriach centralnego ustalcn ia odpłatności. Chodzi im pewnie nie tyle o powrót do "centralizmu", ile o
skuteczną odgórną kontrorę, eliminującą dom niema ne szwindle na wyżywieniu dzieci i mło

łie

w

nie

+

PIONOWO: 1) pantofle do tailczenia. na palcach. 2) kana,pki.
:wędlina, 3) zaleta moralna, 4) t y~uł powieści
J. Mciss.nera, 7)
mała wali zecz.ka na podL'~cz.lle
drobiazgi. 8) tytuł dziela Kse-'
llJ)fanta, 10) Kamienna, 11) przywara, zly zwyczaj.

Po salonie ·

a wreszcie łagodna tegoroczna zima, ..obniżają_
ca próg prognozowanego zaopatrzenia w energię w następnych latach.
Grupa naukowców tworzących od niedawna
t'adę naukowo-techniczną przy Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego p rzystąpiła w
trybie pilnym do opmcowania nowej wersji analizy. którą w kwietniu przedłożyć ma premierowi T. Mazowieckiemu jako materiał wyj_
ściowy do sformułowania długofalowej polityki
energetycznej państwa.
Podczas pierwszej dyskusji nad nowy tri dokumentem wskazywano, że ponowny wzrost zapotrzebowania kraju na energię nastąpi prawdopodobnie dopiero w roku 1992, że w 1995 r.
wyniesie ono przy puszczalnie 165 miliardów kilowatogodzin, a nie 173 mld kWh jak prognozowano dotychczas i że znaczni e niższy . od zakładanego do tej pory będzie w 1995 roku deficyt mocy (około 400 megawatów, wobec 2.571
MW przewidywanych uprzednio).
. Będziemy mieć zatem złagod7.enie sytuacji energetycznej w najbliższych latach; a po roku 1995 albo znów eneJ:getyczny nM na gardle, albo - na co także wskazywano podczas
dyskusji - taki .stan strukturalnych przemian
w kraju, który sytuację ener!{etycmą ukaże w
nie tak pesymistycznych barwach.

Propozycje,

przebywający

głowę·

ANNA ALEI{SA>{DROWICZ

t,p,

o '

.

Ja nie

płacę···

--I

•

•

Bezprecedensowy popyt
na dzieła sztuki

o

Zaskoczony partner Liz Taylor

Powtórka z procentów, czyli ...

Jak PKO oblicza odsetki

'!:

http://sbc.wbp.kielce.pl

Na video

"Politycy"

"wojskowi"

(24)

Powoli wydobywajqc z pam!:ęci każde zdanie, kilkanaśc i e dni

wcześniej wypowiedziane przez profesora Koto, omawia emisariusz
"propozycję" powolania trzech delegotów, z których każdy kiero_

wolby konspiracyjną cywilną ad.ilinistracją no swoich teren och :
jeden na ziemiach włączonych przez Niemców do Rzeszy, drugi no
terenach zojętych przez Związek Radziecki, o Irzedi ;- no obszarze Izw. Generalnej Guberni. Byly projekty - prz)'pomina słowo
mini~tra Koto - wyznaczenia pięciu delegatów, ałe to liczbo przesaooie dużo. Wyznaczenie tylko jednego groz'i zachwion4em się
całej "roboty" _ konspiracyjnej po jego aresztowaniu, bo przecież
z tym możno i trzeba Slię liczyć ...
- Mówi o czterech głównych stronnictwach, które współpra c ować
powinny p rzy organizacj,j życia politycznego w kroju . I chociaż
dzi~ają na w!osną rękę, to je<lnok z:!ożona z kh p rzedstawic1e1i
reprezentacjo polityczno będ2;je .. miarodojno dla Rządu oraz ofJ.
cjalna dla obcej opinii pubłicżnej"") . . Sporo miejsca w wYŚtqpie-.
Ili'\! emisanusz(l za jmuje sprawo Delegata Rządu, który R ząd mo
reprezentować. Pawi'olen on przystąpić do organizowania kaor ad_
mi'nistrac}i cywilnej, opiera.ją<: się no stronnicll.voch j będąc wobec
nich politycznli e odpowiedZialnym ...
- Mianowanie Delegata Rządu - podkreśla "Wi·told" z naciskiem,
oby shx:hocze nie mie~i wątpliwośoi - stanowi prerogatywę Rządu:
niemniej jednak profesor Kot, zdając sobie sprawę z sytuacji
w Kr.aju i wyciągając wn ioski z oddalen:io Rządu od Kraju wzywa
przedstawicieli str<lllnictw politycznych, ażeby jednomyślnie wylo_
nili kandydaturę głównego delegata oraz delegatów prowincjo.
nalnych.
M ijaj ą kolejne m'nuty monologu. poświęconego "politykom" i
..wojskowym", o także ich przyszłej wspólzależności i współprocy.

"Akcjo wojskowo no tere".;e Kroju zostaje ześrodkowano w organizacji ZWZ - opisze w raporcie **) w/oje wystąpienie. - Orga.
nizacja to uzyskuje od Rządu charakter oficjalnej armii polskiej
walczącej no froncie. Do orgonizocji tej należy tylko i wyłącznie
akcjo wojskowo, W żadnym roLie akCjO: polityczno i spo/eczna nie
może wchodzić w obręb kompetencj.i ZWZ ( ... ).
7. Ze względu no konieczność doboru odpowiedniego moterio/u
ludzkiego do tojnej oktyvmości WOjskowej oraz, pomimo iż aktywnością tą kierują czynniki wojskowe w Kraju - w doborze łudzi,
no których dziołalność swoją oprze Komendo Wojskowo w kroju _
winno ono kierować się opin iami czynn ików politycznych. Wszcze,
gólności Porozumienie Stronn ictw winno dostarczać organizacji wojskowej materiału ludrkieg o w lere·nie pozo władzami centralnymi,

8. We wszystkich, sprawach, w których dziołalność wojskowo wy.
kroczołaby pozo ściśle Vłojskowe zada roi o - konieczne jest uprzed.
nie uzgodnienie l Porozumien iem Stronnictw poprzez Glównego Delegata Rządu albo prow,ncjonolnych delegatów rzqdu ( ... ),
.
9. Delegat Rządu oraz Komendant Armii Krajowej **") sq miano.
woni przez Rząd i bezpośrednio od niego zależni. Inna zależność
-..występuje między Stronnictwom i Politycznymi i politycznymi człon.
kami Rządu. Gi ostatni uważają się zo mandatariuszy wlasnych
stronn ictw; w procy swej będą opierali się no opiniach i życze
niach Rządu ..."
Nikt z obecnych nie przerywa ell1'isariuszowi wyjaśnień no temat
oraz rozdziału funduszów I materiałów przez Dele.
gnta, ole... za zgodą i aprobatą stronnidw, podobnie gdy mówi
o prawach stronnictw do zadawania pytań Delegatowi przez dzia.
łaczy Porozumien ia, nie może odmawiać wyjaśnień stronnictwom
komendo1 organizacj; wojskowej, bo szczególnie w sprawach personalnych politycy muszą mieć kontrolę nad .. wojskiem". Komen_
dant ZWZ - podkreśla wyraźnie emisariusz - jest oficjalnym dowódcą konspiracyjnych sił zbrojnych w Kraju i wszystkie organi.
zacje wojskowe muszą mu podlegać. Musi jednak mieć no uwadze,
iż organizocje wojskowe wielk ich stronn ictw stanowią tokie po.i.
tyczny przekrój społeczeństwa. więc w ich dzialaAiu o charakterze
wojskowym obowiązuje posluszeilstwo wobec Komendanta lWZ. o
w duolan iu o charakterze cywilnym należy uszonować kh politycz_
ną przynależność ...
przysyłania

Generał Sikorski oczekuje też, że Pol ityczny Komitet Porozumiewa.wCzy zostaf1!ie powiększony o Stronnictwo Pracy. Tę de.
cyzję Premiero i Naczelnego Wodzo miałem przekazać najpierw
panom, o następnie przedsta wi cielom tego stronn ictwo. Nie wiem,
jak to zrobić, więc proszę o pomoc w dotarciu do wladz stronn:ct1i~a .. .

- Ułatwimy to panu -

rozlega się spokojny głos Korbońskiego.

- Nie dzialam w interes'e żadnej partii - oświadcza emisariusz.
- Mom wróci ć do Fra ncji , zaw:eżć tom nie tylko decyzje PKP. ale
wszystkich stronnictw, przekażę tylko to, co b ędę m·ał im powiedz ,e ć. Jes tem czlowiek,em wierzQcym, praktykujqcym katolikiem ;I do.
trzymam złożonej przys ięgi o zachowar' u tajemn icy.
*) .. Raport z m,sji Jana I ar"bego w rrku 1040", op. cit str 5.
• ) tamze. s &--7.

• ) \utor raportu pop 1 ił w t~ m m ejSCU blą 1: m loł. oczy:o,'lŚ
c c, o organw~cJi Z Z, gdyz AK pow tala dcp.ero w roku 19~

O.e.N.

HARCER 'KA
"gNIEZNA .JODU"
POSTOJE TAK.SOWEK: Osobowe Dworzec PKP te!. 634-34, ul
Slowacklego 31-%9-19. ul. Jesło
nowa 11-'l9-19. PQstój taks6wek
~gatowych .::..
uL Armil C2erw.
teł
SI-09-19
Postój samochod"'''
cl~tarowych uL DomlUlZowskill
tel. H-Dl-I'.

Czwartek
1 lutego 1990 r.
Ihli slUadam, tyczenia
BR~GIOO.

i IGNACYM

I!

'IIUa
MARIOM

MłROSl.AWOM

I·

.

Biuro Ol;tosze6 K.WP, tel. «I-ii
- czynne 1.30-1'.
TEATR

WiLlow"

"Moskwa" "Kopalnie kt"óla
Salomona" - USA, 1. 12, g. 15.15.
Indiana Jones" - USA , 1. 15 , g.
'i'l.l:;. .,Jackniff - szalony Megs
- USA. l. 15. g. 19.30.
M

"Studyjne" "stowarzyszenie
zloczyi\ców" - H. 1. Hi, g. 17.15,
19.15. Wideo:
.. Żandarm w Nowym Jorku" - fr. l. 12. g. 15.15.

,~Akadem1a

C!: .

"Hel" -

"Czarownice

APTEKI:

17.30
18.25

z

USA. i. 18, g. 11i.30,

•

USA. l

stały

HU6
19.00

lG,

19.10
nocny

dyżur

20.05 "PoHcjanci !: Miami" (i.ą
- . .. ZłO>ty trójlkąt". cz. ! serial k-rym. prod. USA
20.55 "Interpelacje" (2)
2l.:ti Wy·grane specjalne Totaliza·tora Sportowego
21AO Sport: Mistrzostwa Europy
w jeździe tigu,rowej na
lodzie: program dOWolny
kobiet
22.50 DT - eOO.a dnia
23.05 " Pegaz" mag. kult .
23.40 Język amgielsik:i (45)
PROGRAM n
16.55 Język rosyjski (151 17.25 Program dnia
17.30 "PsychostudW"
16.00 Prog,ram lokalny
18.30 Program
na
żyQZenię(
"MouHn Rouge"
19.00 Studio Sport: Puchar Europy w koszyk6wce rnęż
cZY:Ml Lech I'()2l1lań - Jugoplasti<ka SpH-t
20.30 "Władcy i teat!.'''
21.00 .. Ekspres reporterów"
21.30 "P\lnora.ma dnia"
21.45 KiIllo studyjne .. Dwój.ki":
..Ul" hiszp. fillm .fab.,
rei Mario Camus. wyk.:
Victoria Abri·ł, Ana Beten,
Francesco Algota i 1n.
23.30 Komenta.rz dnia

INFORMACJA służby zdrowia
- czynna 6-20. tel 261-21, Informacja o usługach - 365-85.
TELEFONY: Strat Pożarna 998,
Komenda MO 251-36. Pogotowie
MiUcyjne 997 . Pomoc drogowa 96'1
Pogotowie Ratunkowe m, Pogo·
towle Energetyczne - Radom m.

Skariysko

MUZEUM NARODOWE - płac
Partyzantów - Wystawy stale:
.. Przyroda Kielecczyzny". "Broń
w zbloracb Muzeum Narodowe·
go \'II Kielcach: czasowe: .. Bia·
Ił' okres w malarstwie Wojclecba
Weissa'" .,Setna rocznica urodzIn
Jeana Czarnockiego" .Młoda sztu·
ka t Karl·Marx-Stadt'· "Zabytki
architektoniczne deml wlnnickiej"
- czynne w ~odz 9-16
NARODOWI! "PALA C" - plac
Zamkow\
Wnetrza pałacowe
XVII I XVIII w.", "GaI~ria Maiarstwa P'llsklego" - czynne w
godz 0-11;.
LAT SZKOLNYCH S.
ZEROMSKIEGO - cz~'nne w godz.
MUZ~U(\f

~15

OBLf:iGOREK SIENKIEWICZA
god~. 10-16.

MUZEUM
czynne

R.
w

MUZEUM WSI KIELECKIEJ
Park Etnograficzny w Tokarninieczynne
APTEK) - stały dytur nocny
pełnią nr 29-001. ul
Buczka 37/39
nr 29-008 ul Sienkiewicza 15
PORADNIE DYZURUJĄCE: Stomatologiczna ' - PrzychodnIa Re·
jonowa ru 15 ul Karcz6wkowska S5 - . czynna w nled2lele I
śwleta w godz 7~1'. dyżur nocny od ~odll te do 'I'
INroR~IACJA
O LEKACHczynna w gOdz '1'.30-15.30. z wyjątkiem dni świątecznych t dni
wolnych od pracy - tel. 5!3·3!.

TELEFONW':
Pogotowie Ratunkowe m, Pogotowie MO 99'l Strat Potarna
9911 Pomoc OCogowa ·981 . .Pogoto_
wie Energetyczl:le Klel~e - Mia·
slo tl!ł1 Kielce - Teren t56. Pogotowie Gazowe ~1-!O-20 " 092. Pogotowle . wod.,kan c.o elektryczne RPGM C!:ynne w godz. 15-13.
tel 4ł9-80 I 430-94. Pecztowa Informacja o Usługach ' 911. Infor.
macJa PKP 9SO. In(Oł'macja PKS
602-79 Hotel .. Centralny" 6!5-11.
INFOłłMACJJ TURYSTVC'7.NF.1 ~fT" - tel 400-1iG

CENTRUM

czynne do 16 w soboty do 14.

INFORMACJA O USLUGACH
"OMNr" KIelce - tel ł39,,6! 0--17

USLUGI POGRZEBOWE:
Dy.
tur calodnbowv tel 31-70.47

NUMER 23

STRONA 6

"Wolność" .. Gremliony rozra- USA, l. 12, g. 1$, "Pił
karski poker" - pol. l. 15, g .

biają"

17 I 19.

..Metalowiec" -

nieczynne.

MUZEUM
REGIONALNE Im.
gen. bronI Zygmunta Bertingll w
Skarżysku-Rejowie

uL

Słonect:

na 90 - czynne ~17 .
APTEK./l DYZURNA: nr 29-046
111 Apteczna' tel 631 -527.
POSTOJE TAKSOWEK: Dwnrzec PKP - tel. 137-05.

PROGRt\M I
wiadomości
9.00 DT 9.10 ..Domowe przedszkooIe"
fi.35 Telefeliie TDC: .. Kulig"
10.15 Kino Teleferii: .. Paziowie
króla Zygmunta" (4} set'iaJ TP
1045 .. Dziecięcy og.roo". ClE. 2 czechosI. film tab .
U AS .. Domator": Szkoła d1a r0dziców: PO>trzeba ruchu u
dzieci (2j
11 55 Studio Sport: MistrzOS>bwa
Euro.py w jeździe fig\llł'O
wej na lodZ7ie t-powt. z
l.U.)

KINA
"Robotnik" "Obcy. decydustarcie" - USA, l. 15, g. 15.
"Gliniarz z Bewerly Hills" - USA ,
jące

1. 18. g. 17.10, 19.

"Star"

ul\łoonraker"

-

USA

-

APTEKA DYZURNA : ...: 29-076
ul StaszIca. 64-'1'9
POSTOJE TAKSOWEK : telefony

(

interellUjącyeh prredsi~wl!'li.ęć.
W . hlllcll kieleckila . lłrz,.

111,
za-

Wi-iblewskie'r:o codziennie równo dla harcerzy, jak . też
młodmeiy z całego miasta udostępniana jest wideoteka. W
godzinach ' 9 ' -, 11 wyświetlane
są Wmy dla dzieci, a od 15.30
dla młodzieży. Zapraszamy!
Zastępy harcerskie organizują zajęcia w szkołach ł)od!itawo
wy ch nr nr; ., t, 13., 20. 24, 25
i 26. a. także w I LO i w Domu Harcerza w Białogonie.
Sztab Uarcerskiej Akcji Zima przy hulcu w Kielcach ogło
sił konkursy za.praszając do udziału wszystk,ie zastępy. Są to
konkursy:
• plastyczny
pod
hasłem
"Przygoda z zimą". Prace należy składać do 6 lutego
w
siedubi~ hufca pny ul. Wróblewskiego;
• plastyczny na najbardziej oiekawie wykonany meldunek z HAZ - meldunki . mo_
żna składać codziennie w siedzibie hufca;
• na najlepiej pra·cujący zastęp HAZ (oceniane będą najciekawsze formy !lpędzan.ia wolnego czasu).

53-10 t 53-110

Ostrowiec

Uwaga! Za ewentualne smiany 'IV programie ty reda koja .ie
odpewiada.

B iałogonie ,
kierować do

Zgłosrenia

należy

5 l-utego pod nr tel.

466-30.

ZUCHOWY KONKURS
Jak wynika z meldunku
drużyna zuchowa "Bractwo Dę
bowego Liścia" przy Szkole Podstawowej nr 13 zorganizowała
konku'rs pod hasłem: "Namalu_
jemy sobie śnieg". Z braku
prawdziwego ten malowany
cieszy się dUŻy-nl powodzelliem.

Statystyka grozy
W ub.r. w
regionie radomskim doszło do 905 wypadk·')w
dror:owych, Smierć w nich poniosło
141 osób, a więc o 22
więcej
aniżeli
w roku 1988.
Ran,. Odniosły 1023 osoby. Odnotowano również !tli koli1:ji
samochodowych,
Najczęśt'i~j
wypadki zdarzały się w piąt
kowe popołUdnia. Zaś ich przyclE:!,ny to przede wszysikim alkohol, brawura kierowców, jak
również brak znajomości przepisów ruchu -dror:ower:o wśród
prowadzllcych pojazdy nłe('ha
~iezne.

(f>~

KINA
"Hutnik" -

"Pechowiec·' -

tl'.

Komunikat Dyrekcji Dróg Miejskich

i. 12, g. ~.lN, 17.30. "Akt zemsly~'
- USA, l. 18, g. 19.-36.
"PI'2odownik"
"Pl'zesłucb3.nie" - pol l. 18, g. 1Y. "Wit'ują
cy selC" - USA, ·1. 15, • • 19.

APTEKA

DYZURNA: nr

ul Starokunowska II'l.

Wojewoozka Dyrekcja :Dróg Miejskich w Kielcach informuje,
że zgodnie . z rozporządzeniem Rady l\'linilltrów z 24.I.I986 roku
(Oz.U. nr 6, poz. 33), wniosek w sprawie wydania zeswołenia na'

ie...,i

~ajęcie pa:Ja tlror:oweco drór: krajowyełl i. wojewódzkieh należy
skład.ć tło Wojewódzk.iej Dyrekcji
Dróc Miejskiob w Kiel-

POSTOJE "l'AKSbwEK: pi. W'Ol537-91, uL SlenkIewicza

RoścI !8%-Sl.

Wieków Kielc 3, łeł. 21-441, 00 najmniej s I-OOewYPNedzen(em.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii zainteresowany obowiąza
ny jest na ·4 miesiące przed planowanym ujęciem pasa drogowego przedstawić dokumenty wyszczególnione w parag,rafie 4,
. pkt. 1 i 2 rozporządzenia (projekt sposobu zabezpieczenia tereIlU pasa drogowego zgodnie z wymaganiami bezpieczelistwa ruchu dt'ogowego, projekt organizaeji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia ocar: harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w okreśionym terminie ww. projektu powinny być uzgodnione z właściwym urzędem spraw wewnętrznych oraz wydz·iałem komunikacji). W przypadku niedotrzymania ww. terminów, WDDM w Kiekach nie wyda zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Ponadto informujemy, że w wydanym przez nas zezwol oiu
określone są każdorazowo waruo.ki techniczao-technologiczne i
termin przywrócenia stanu pierwotnego.
Niedotrzyman ie terminów powodować będzie naliczanie kar
finansowych. Przedstawiając powyższe prosi się zainteresowanych o przestrzeganie podanYCh zasad.
cach, al.

sięoZJlym

'1

Ko61kfe
KINO

I

.. Pet:a~" - .. Goś"ie r; Galaktyki
Arkana" - jug.-CSRS , 1. li. !{.
15.30. ..stan strachu"
pol. l. 15,

g. 11.30, 19.15.

L--...,.-J_ę_d_rzejów

l

KINO
"Gdynia·'

rak terminar-t:a

Uwaga! Za e\ventualne
znllany
w progcalllie km redakCja
nie
Odpowiada .
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http://sbc.wbp.kielce.pl

J~ co roku, także i
harcerze pamiętają o
rówieśnikach z domów
Dla n.jch to w zastępach
rane $<l . li:siązki, . zabawki,
d,ycre. POdarunki można
dać w sioozi.-bie ,kufca.

san
glo

prz
gra
Ch:
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raI

IV Szćzep" ZHP ' im •
Bogw;ławskłej

że

pO'

przy.
Domu. Kultury w
ŚwiętGkrzyslcim zaprasza
trakcyjnie
zapowiadające
imprezv terenow~. Odąywać
one
w dniach 2 - 4

w
)1}i.
dal

go. ~r'~a'!!,~~~?~i~n
noclegi
odbędzie się rajd po
tl'Olowych w Brodach Ił.i:eck"
Zbiórka uczestników
dniu o godz. 10 koło
Brodach. Nocleg w
stawowej w Janiku. 3
trasa niespodzianka
również:
Janiku) i 4
d;zień rywalizacji
na h'asie Janik Organiz\ltorzy 7 .... nra"y.a ·i .
dziei: z Ostrowca i
sta.

ka.

PO!

his
.ta

Sal

Rz,
dzi
wS'
Ws

vr

fi

Ot.rzymaliśmy pozdrowjen
hat'cerzy z 8 KDH przy
w Kielcach, którzy
na biwaku zimowym w
kach koło ' Ustrzyk \
Wszyscy mają się zn:ak,om:łll'll'F;)'U c
bawia s1e doskonale , pozd
ją rod,z,iców i przyjaci6ł.

BAL PRZEBIERAŃCóW
Szta.b HAZ Hufca Kielce zaprasz.a na Wielki Bal Przebierattców. k-tót·y przebiegać będzie ·
pod hasłem " W krainie śniegu".
Bal odbędzie się we wtorek 6 lutego w Domu Harczerza w

Jutro

Starachowice

1. 15. g. 16 I 18.

PROGRAM I
Program dn ia i Telegazeta
"TeleCerie naj młodszych"
Kino
Teleferii:
"Przygrywka" (4) - serial TP
"Teleexpress"
"Havel" mm dok.
Maga·zyc katQlioki: Dt-oei
do wspólnoty
10 minut"
Dobranoc: "Dwa ko.s7 i
kurek 'l ra,tuszowej w~eży"
"Interpelacje" (1)

19.30 WiadolIWŚci

KINA

MUZEA

L

17.HJ

pełnią nr 67-010 pl Zwycięstwa t.
67-001 ul Traugutta 40.

pana

GALERIE

i

16.25
16.45

l, II. pol., bo., g.

GALERIA BWA .. PIWNICE"
- Wvsl wa malarstwa Boleslawa
Cetnera - czynna 11-17.

a

16.20

KINA

.,Cobra" -

15.

w gOdz

DzłA

Kochanowskiec.

g. 15.30, 17.30 I 19.30.

"Niekołleząca się oRFN, -b.o.,
g.
15,
USA. l l !, g. 1'1, 19.

"A-łlłonił."

TELEWIZJA

....

17.30. 19.30.

15.45.

KI.s.:sa"

-

- "Czerwona gorącz
ka" - ' USA, l. Ul, g. 15-.15 i 17.30.
"Emmanuelle I" - tł'. 1. 18, g.

Easlwick" -

USA. l. 12, g. iS.30." ..por~o" pol. 1. 111. g. lJI, 20. Wideo. ,,~a
bojcza broi," - USA, 1. 18, g.

•,Echo.' powieść" .. Crłtters·' -

.

"Balłyk"

"Przyjaźń"

KUoIA
"ROU\aDti~ ••

"

19.45.

Stefana Zeromskieco
w terenie

zespół

PROGRAM LOKALNY
Wiadomości lii.Oi Z naszeg,o ał'clllwum; "Nagłowioe Rejow- .
skie" - aud. M~ Bieleckiej . 1~,lIi
W iudowych rytmach 1'.1' Dziennik.

Tt:AT!ł

Im. Jana
nieczynny .

rągwi ZHP w Kielcach i naszej
redakcji (patrz . ostatnie .,Harcer~kie
Echo"') odpowied:::ialo
już sporo hufców, . szczepów
i
drużyn. .Mimo . iż realizacji . zadań .,$nieżnej Jodły" nie sprzyja aura .i ciągle brak śniegu ł
zucby i llu'e erre podjęli wiele .

16.00

!ł'-H,

.Kl.lee

Im.

RADIO

1_ _ _. -

BitKa OgloSIEe6 KWP
oBy.ne t-li.

Na wezwanie Komendy Cho-

Kieleckie plaoówki

ICIII"''''''_

proponują na 2 luteg,o
.• Młodzieżowe
lury, ul, SłowaCkiego

r:odz. II zimowe : _ ... ".....
pod dachem gl'y
ruchowe,
kon
dla dzieci i ml:odzi€'ży
s!:kole ńr 18 przy
go 105, w sali ' girr""ł<:tv(,,~MI~ą
~odz. 11 w MCK
ka z elementami
dzieci; r:odz. 11.<1$ bajek dla dzieci, godz, 17
pt'zyspieszony kurs tańca
bady, r:odz. 17.30 nauka
zyka niemieckiego . .
• Osiedlowy Dom
"Sabat", ul. Manifestu
wcgo - godz. 17 spotka n
fOl'macyjne członk6w
.. Lwa~'. godz. 18 - projekcja
mów
wideo
( .. Abraham"
"Stworzenie świata").
Warto poinformować, iż
le placówek podczas ferii
chomiło stałą bazę, W
k
w godz. 8-16 od'bywają si e
kawe imprezy kulturalne.
czy to m.in.: OsiedIowe~o
bu "Uroczysko" przy ul.
Paździem
155, SDK
teź" przy u).
!t, OKK "Stonoga" - ul.
charska 15, OKK "Miniat
uL Spółdzielcza 5, OKK'
mak", ul. Konopnickiej 5,
111.
" Polonez" OKK "Słoneczko"
alda 3, Klub "Na
es. Barwinek 28.
każdy drugi
piątek
DK "Sabał" organizuje
wogranie" - szansę dla
ku.jących artystów. którzy
gą się t8'll1 spotkać o g>odz.

• KI1Ib
Garnizonowy,
kówoe
- godz.
11 _ n r:P~~"l<c':"IS2.Y
·film.ów dla ' dzieci.
dla młodzieży i o ~.ck. 18
dyskoteka.
• Klub ..Merkury" 11 - pl'ojekcja bajek.
. Lmprezy W raID&ch " ZimY
Ihieście" prowadzą także

kie filie Woj. Biblioteki
cznej w Klielcach.
.• ZDK U_iy ,.Osirowiec"
prasza ! bm. do kina
nik" na film pt.
Dolin ie Węży"
w r:odz. 1$--15 - na
bowe.

GRZEJNIKI tELIWNE C.O.
POLECA
ZAKt,AD ODLEWNICZ~.ł
KO, ul. 1 Maja •
tel. 513-871.
"
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:apewni
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takach
Iłżeck

w
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'Q.gen-clS·

co wat na necz kOD!łr ukt}-w
Dego rozwiązaDia kwe tii niemieCkiej, uwzgł dniaj"" żywotne
interesy bezpieczeństwa w zystkich".

informują:

TASS: . Rzecznik radzieckiego
MSZ o u!nnadIj Gierasimow w
ostrym tonie zdementował padaną w poprzednim dniu pl'Zez
CNN informację,
UPI~
'f!c wtorek późnym dziennikarza
jakoby M .
Gorbaczow mial
wieczorem Senat USA 98 gl<;>- zrezygnować z funkCji w kiesami przeciwko nikt me rowniczych gremiach partii.
glosował
uchwidił
ustawę
przewi du jąc,!
zastosowanie
oDPA : P odpisaniem międzyr:all
graniczonych
sankcji wobec dow~o porozumienia ' zakońc~y
ChRL.
la Sll~ w śrooę czn~r odniowa oficjalna · wizyta ministra pracy
DpA: llze~nlk rządu fede- I polityki' $Ocjamej .lacka Kvralnego lian. Klein oświadczył rOBia w RFN. Umowa rządowa
że kanclerz Kohl określił
wy- zastępująca poroaumlenle. z. lat
powiedzi Miebałla Gorbaczowa sledel"\ldzicsią~ch, p recyzuje zaw sprawie zjednoczenia Nie- sady angatowania
p rzez zamiec jako "zachęcaj'lcę~'.
Do- ehodnioniemlei!kiego
zleceniodal, :te zdaniem ka'ncler za wy- -aaweę polskiej siły roboczej,
po.wi cdź . ta "bierze pod UWaIJę
jako formy polskiego eksPortu
histor}-czny bielJ wydane. o- na zasadzie umowy o dzieło.
statnich miesięcy zar6wno w
samej NRD, jak i w stosunĄ.TP : W środę specjalne jedkach
wewnątrzniemieck ich" . nostki
jugosłowiańskiej
poliRzecznók wskazał, ze RFN ChO- cji federalnej bez 06tr7e-lenla
dzi o to, aby
" wsp6Jnie
z otwonyły l>gieil do mieszkQ)\wS!lysłkimi
sąsiad'tmi
na ców wIoski Ma)jszevo w 'obwoWschodzie I Zaehodzie, w at- dzie autonomi~nym Kosowo.
mosferze peJnego :lantan.ia, pra· Dwóch Albailczyków :l4lnęło.

DOKOŃCZENIE ZE STR. l
jednakże
uczynić "z za

li miesxk::n'lców,

nie
może
tego
koczenia",
lecz
odpowiednio
przygotować
niezbęd ne
materiały faktograficzne. Kwin:..
lesencję kierowanych do KSM
protestów stanowić może od~
cz.ytany w toku wiecu dokument, w którym czytamy m.in.,
iż w żwiązku :II podniesieąiem
ezynslIIów od 1 stycznia br. )V
,ranieach 25-75 proo. doehod ów, gdy wedlu C oficjalnych zapowiedzi, nie powinieę
on słanowić więcej niż 1 proc.
ich wartości (wedlu, projek~

'u

rządowego)
mieslIIkańcy
wsl.nymu.ią
się z jeg. :lapJałą. W szczególności mieszkań
cy protestują p rzeciwko pod-

. nie&ieniu

cen za centralne 0-

~t---------------------------------------------------~

:kole
, lutego
_B' (n

4 lut
zas tę

7ymyst
ają

wj.jc

"Nie

lubię

DOKOŃCZENIE

ZE 8TR. l

Minister .

.wienis
V
rzebyw
w Be
.DoJn v
lakomi
ozdraw
~zy

ół.

za pozn ał

zebranych
najw ażniejszymi zapisami p r oektu nowej ustawy o szkolnic- '
wie wyższym. Proponuje się by
zgodnie z postulatami - uzeJnie miały samodzielność zaówno w -działalności naukowej,
ydaktycznej
jak i tinansach.
czy czym, bez względu na doacje z budżetu uczelnie 'będą
.ogły tworzyć spółki , pq:edsię

Jorstwa i zarabiać pieni,dze na'et na pracach badawczych na
lecenie.
'

:0

igrzy
i zaba
9porto

r

Chi'ol
as tycz
- ryt

Mówiąc o
władzach uczelni,
linister stwierdził, że żadna
!lrtia polityczna czy organizaJa nie m oie mieć instytucjonallego wpływu na samorząd, seat, czy rektora. Jednak człon
~~ie
partii czy organizacji,
esll będą mieli .. autorytet . moą zasiadać we wladzallh uczel-

i.

bezbarwnych uczel'niu
Jeśli chodzi o o rganizacje stud enckie, to ze względu na ich
ilość nie będą mogły wszystkie
uczestniczyć w samorządzie uczelni.
Muszą
więc wybrai;
spo§ród siebie p rzedstawiciela.
Odrębny dla
każdej uczerni
tryb wyboru władz (senatu, rektora, pl'orektorów), określą matuty poszczególnych szkół wyż
szych. Jednak ustawa przewiduje, że wyjątkowo w tym r oku
wybór nowych
władz uczelni
winien odbyć się na- zasadzie
powszechnego, szer.okiego elektoratu.
Minister Samsonowicz wspomniał także o p rojekcie ustawy
o tytułach i stopniach naukowych. W pionie pracowników dydaktycznych przewiduje się
stanowiska: lektora, wykładow
cy. st. wy.kladowcy i docenta.
a dla pracowników naukowych
stanowiska: asystenta, adiunkta i profesora. O
stanowisko
profesora (kontrakt kilkuletni)

lńca

projek
17

ńca la
,auka .

Oświadczenie

Komitetu Wykonawczego
WPZZ w Kielcach

K uli
Lip
kanie ;

u

K lu

ekcja
ham"

,

Czyns~owy

iż

w

omitet Wykonawczy WojewódZkiego Porozumienia
Związków
Zawodowych,
bradujący 31 stycznia 1990 r.

K

.udziałem

przewodn·iczą cych

O]€-wódzkich władz federacji
w i ązków
zawodowych i prze-

'odniczącyc h zarządów zakłado
ych organizacji związkowych

~żych

zakładl>w

pracy

woj.

za.poznał się z syspołeczno-gospodarczą

leleckiego,

uacją

C.O.

zl'

a Jtl

ojewództwa, a szczególnie z
amierzeniami dotyczącymi g l'UOWych zwolnień z pracy.
.Komitet Wykonawczy z d użym
iepokojem i zatr06kaniem odiósł się do
pTZewidywanego
ezrobocia. Nasq.e zaniepokoje'e wypływa z faktu godzenia
'ę władz państwowych na ban. uctwa i upadłość przedsię
bIorstw, w których praca zape_
Wnia ludziQm pracy śr dki u trzyman.ia. Jednostki g06podarki uspołecznionej dają najwięk
szy procent dochodu
narodowego i stąd ludzie pracy nie potralią zrozumieć, dlaczego dąży
się do ich osłabienia i gospodarczego upadku. zamiast zająć
się ich rozwojem.
Skąd więc będą
irodki na
fundusz bezrobocia, jeśli zakła
dy ulegną likwidacji?
Prop-amu te!:o nie popieraDly i nie możemy r:o uznae sa
najlcpsze rozwi~zanie wyjścia
z kryzysu. Jesteśmy za dobrl\,
sumiennll prat'ą i należytym
wykonywaniem
ebowi~zków
przez pracowników, ale teź i~
damy od władz zape~ nienia )udziom pracy, należytych warunków pracy i
ynar:rodzenia,
zabezpieczając ch
utrzymanie
im i icb rodzinom.
Zasilki dla bezrobotnycłt nie
wzmocnią ekonomicznie paóstwa i nie przyspiuZJI ~co rozwojn.

Komitet Wykonawczy opowiada się za dokonywanymi przemianami zachodzącymi w naszym kraju, ale nie może się
godżić na to, by odbywało się
to kosztem ludzi pracy.
Z niepokojem też obserwujemy wypowiadanie ię w imie_
niu społeczeństwa róinych 0sób i grup, nie mających do tego pełnego upowainienia.
W różnych środkach masowego przekazu pojawiają
się
głosy nagonki na kierownictwa
zakładów i ich organa społecz
no-gospodarcze, w)'tykająee im
niegospodarność; br·ak
kompeteneji, utratę zaufania itp. be-z
podawania konkretnych zarzutów.
Odcinamy się od l yC'h mdod
psyehic:&ner:o zastraszenia i zniewalaDia bubi ciesz~ey eh
ię
dobrą .opinią i zasłużonych dla
zakła"w, iBS~y luł'ji w naszYm
województ wie.
Dobrobyt
Rzeczypospolitej
twonYDlY W6"Zyscy - nie tylko wybran4. Wsa;ystkim naleiy
się U?Ilanie i godne, humanitarne traktowanie.
Komitet W ykonawczy zwraca się do wssystkich ił politycznych i spełeeznyeb, do rad
pracowniczych i
kierownictw
zakładów naszeco w ojewództwa
o stwarzanie arunków do przczwyci~ania obecnych trudnoś
ei !:,oSJIedarezych.
Ruch związkowy zr:zes:z:ony w
OPZZ bronił i zawsze będz.ie
bronił słusznych interesów ludzi pracy, przeciwstawiał się
wszystkiemu, co w te interesy
godzi, niezależnoie od sytuacji, w
jakiej przyjdzie mu pra~wać
i działać.
Wszyscy opowiadamy się za
Rzecząpospolitą Polsk=ł.
róbmy
to więc w zr:odzie i wuj mnym
poszanowaniu.
Kielce, 1990.01.31.

będą Jllogl;"
ubiegać się na
drodze konku rsowej - doktorzy
habilitowani. Wybitnym ludziom
nauki nominacje
profesorskie,
jako stopnie
naukowe będzie
wręczał prezy dent.
Wśr ód wielu
pytań do szefa
resortu dotyczących m.in. przyszłości nauczania języków obcych, nauk społecznych, warunków socjalnych pracowników i
studenckich stypendiÓW naukow ych (zdaniem ministra ."trójki '
z p lusem" to za mało na takie
stypendium), nie zabrakło równiż tych z serii "politycznych".
Na
p ytanie co
zrobić, żeby
zmienić
powiedzenie o
WSP
"czerwona uczelnia" - minister
odpowiedział, że nic nie stoi na
przeszkodzie by w nowych warunkach politycznych WSP stała "barwami tęczy". Natomiast
na cytowany na sali fragment
wypowiedzi jednego z pracowników naukowych WSP " .. .lepiej
niech będzie czerwona niż bezbarwna"
(" Plotkarka",
pa ź
dziernik 1988 r.), prof. Henryk
Samsonowicz o<świadczył: "Zdziwicie się, ale ja też nie lubię
bezbarwnych uczelni".
Zdaniem ministra, w "palecie
barw" politycznych uczelni powinno być miejsce również na
kolor czerwony - pod warunkiem, że nie będzie on obowiąz
kowy (brawa).
Mimo różnych haseł i transparentów, żadna z osób obecnych
na
spotkaniu nie
poruszyła
wprost sprawy wotum nieufnoś
ci dla władz WSP. Dlatego, niejako na koniec, warto zaznaczyć,
że minister obiecał rzecz dokładnie zbadać. Do wyjaśnienia
wszystkich spornych kwestii do końca swojej kadencji - zobowiązał
się rówrlież
rektor
WSP prof. Mireslaw Niziuuki.
I jeszcze jedna sprawa. Zdaniem ministra, uczelnią winni
rządzić profesorowie i dok~orzy,
a nie studenci (mistrz mądrzej
szy jest bowiem od czeladnika,
a czeladnik od ucznia). Warto
by pamiętali o
tym żacy ~
WSP.
Po południu minister edukacji
narodowej Henryk Sarnsonowiez
spotkaj się z kadrą naukową i
studentami Politechniki Swięto
krZYSkiej or"az
nauczycielami
kieleckich s!kół.
(KAZ)

szok t rwa!

grzewani , podnie~ieniu 'ta\\'ki za wodę (z kwoty l050 do
ltl.600 zł od o "oby), podniesieniu . tawki za wywóz śmie
ci (z 2ti7 do ' 170() zł na osobę) ,
zwiększeniu
stawki za eksploatację
oraz za windy (z
kwoty 590 do 2.500 z.ł). Zwię
.kszenie
podwyżek
ol:en iono
szacunkowo na 800-900 proc.,
które
zd aniem. wiecujqcych
ą
znacznie zawyżone nawet
wobec rachunków jakie pła
ci spółdzielnia wobec przedsiębiorstw
wodociqgów
i
kanal·izacji, oczyszczania miasta i gospodarki cieplnej. Zatem za co płaci się "haracz"
za te us ługi? Wiele pytań dotyCząCYCh
m.in. konserwacji
budynków
i ich urząazell,
placów gier i zabaw, terenów
:z.ielonych pozosta łO dotyChczas
bez odpowiedzi. Domagano się
więc
przek ształcenia KSM w
Spółdzielczą
AdministracJt:
Domów Miesl-ka:l nych z niewie'lką liczbą etatów administracyjnych,
zorganizowania usług dla ludności.
. 'Przekazując ·te informacje
możemy
zapewniĆ
naszych
Czytelników, iż wyjaśnienia i
stanowisko KSM gotowi jes tdmy opubH kować na lamach naszej gazety.
Ih)
rzed Spółdzielnią :MiesJ;\("l.niową "Domator" nie był:>
pikiety. Micszkańcy osiedli Pod Dalnią i Slichowice
mieli Okazję wylać swoje iale
- a przyznać trzeba, że p reteYlsji uzbierało się sporo - be'!:pośrednio przed prezesami spół
dzielni w obecności zaproslOnych
przedstawicieli
władz
miasta i dyrekcji KBM.
O to kilka z wielu głosów adr(~
sowanych do prezesa Jerzego
Kwietnia:
- Wiem, że wiele rzeczy w
naszym osiedlu robi się jeszcze
z kredytów, a my już te k '€~
dyty płacimy. I tak np. w spóf- dzelni "Swiętokrzyskiej" ekspro-atacja metra kwadratowego wynosi 700 zł, w KSM - 740 zł, d
u nas 845 zł. Za co? Bloki ~ą w
okresie gwarancji, usterki usuwa więc KBM, elewacje i drogi
finansowane są z inwest.ycji. W
spółdzielniach starszych koszty
podnoszą remonty, bo gwarancje już się skończyły. A talI!
jest taniej?!
- Dlaczego za zimną wodę,
gaz i wywóz śmieci stawki nDliczane są według metra kwadratowego powierzchni zajmowanego lokalu, a nie według
liczby osób go zamieszkującYC'l'l
- Mieszkam na 43 m kw. mówiła prawie z płaczem
inwalid<ka. - Za same śmieci płacę
5 tys. zł. Czy to nie za dużo?
W tych dwóch ostatnich sp rawach panowała szczególna je·inogłośność i wszystko wskawje
na to, że lokatorzy wytar!:'.)wali swoje.
TJumaczenia J.
Kwietnia wyglądaly na to, :i.e
uległ.. .
Wyjaśnienie glbwnej
księgo
wej Haliny
iejek
dotyczą': e
składnikó.w
e ksploatacji
o:h;)ciaż jasne i konkretne p rzyjmowano w niektórych punktach
żądaniami bardziej
rzeczowych
wyjaśnień. W skład kosztów
eksploatacji wchodzą
ynagr;>dzenia i narzuiy do płac nierobotniczych administracji w
sumie 139 zł za m kw. - tłu
maczyła specjalistka
od finan-

_p

Atomowe monstra
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

Zdaniem tych źródeł, Flola
Północna ma dla Związku Ra_
dzieckiego kluczowe znaczenie
na wypadek działań wojennych,
ponieważ
może
posłużyć
do
przecięcia atlantyckich s7;la'kó
zaopatrzeniowych z Ameryki do
Europy zaChOdniej.

*
MOSKW A

*

(TASS). Dowódca
o napędzie atomowego " Kirow", pełniącego dyżur bojowy daleko od
baz.y,

krążownika

zdementował pogłoski,
wetllug
których na okręcie nastąpiła awaria w
wydziale reaktorowym i załoga otrzymała duią
dawkę radioaktywności.

W wywjadzie radiowym, opubl ikowanym w ukazującej się
w Murmańsku gazecie "Pol arnaja Prawda", dowódca okrętu
Władimir Rogatin
oświadczył,
że "stan okr ętu j jer:o r:iównego
atomowego urządzenia energe'yc:mcr:ó jC!!t normalny, umoźli
wiają
kontynuowanie reaUzaejl udań. Wszyscy marynarze
są -żywi i
zdrowi. Krlliownik
przed terminem "woływany je"

sów. Wynagrodzenia i narzuty płac stanowi k robotniczych w tym sprzątaczek (lIie
ma takich! Jak mieszkam tu
już pół roku to żadnej nie widziałam! głosy z sali). - Materiały i p rzedmioty nietrw31e
używane
przez
administr<lcję
~iędzy innymi papier,
długo
pISy, maszyny do pisania - 50
zł od metr a. (A gdy wezmę fdchowca do naprawy okna to
Otkazuje si~, h ebla nie ma!
- gł!)s z s_ali), energia elektryczna za oświ'etlęn ie np. klato:k
SChodOWYCh - 20 zł za m \[w.
Itd. itd. bo lista tych składni- '
ków, Olkazalo się. że je&t bacdzo długa. Wiceprezydent Tadeusz Poddębniak poinformował m.in.
o planowanym na
luty br. rozpoczęciu budowy
pętli autObusowej,
która pozwoli na przedłużenie lfursów
pi ętnastek.
Ząkoń czenie
pUl:
przewidywane jest na kwiecień
ale... wykonawcy pętli jeszO::le
nie ma. Wiceprezydent _H a lina
Plorek
mÓwiła
0
- handlu.
Wstępne zamiary
chyba przl!padły. Może sp060bem
będzie
p r zeprojektowa nie
zn ajdują
cych się jeszcze w planach pawilonów i oddanie icb W prywatne ręce. Wiceprezes . "pół
dzi~l ni Marek
Bebińsld
d<lŻO
czasu poświęcił inwestyejom i
zagospodarowaniu 06iedłi pl'Zyznająe, że sporo terminów obowi ą2ujący ch KBM nie zosta)o
dotrzymanYCh,
ale przeszkod ą
okazały się kłopoty finansowe
W2'l"08t Iro6ztów ma<teriałowycłt:
a nawet brak faehowców do
drobnych prac.
W ciągu k ilku godzin por .Jsumo wiele p roblemów, więc
nie sposób w pełni zrelacjonować "ostrego strzelania" w zarząd spółdzielni i osiedlową administrację. Rozpoczęto od czynszów. a zakończon o na nie 0świetlonych
klatkach .schodowych (- W ciągu kilku mi~
sięcy z bloków Pod Dal nią zginęło... 1600 żarówek ripostował
kierow ni k
administra::ji
Włodzimierz Polu. My już
nie nadążamy z usuwani~m
skutków dewastacji).
Ludzi boli bardzo wiele. Pła
cą coraz więcej
i mają praw·)
żądać
podstawowych
wygód.
Tymczasem trwa, chyba już JlIerozerwalny krąg niemożności i
coraz trudniej o słowa otuch
szczegÓlnie dla tych, którzy
niedawno cieszyli się z przydziałów nowych mieszkaJl.
(ALl')

gorąco

Na
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są róumież
młodych małżelistw.
również s lopę
opro-

o 16 proc.

kredyty dla
Obniżono

centowania wkładów oszczędnoA
ciowych. Szczegóły przynosi poranna prasa.
NotVoczesllo'ć w PKO k>
komputery i karty kredytowe.
W Warszawie PKO przy
tU.
Sienkiewicza, w dziale dewizowyn~, obsługuje klienta w ciqgu
1 1l1in1ltll. W dwóch oddziałach,
t~ż w lV~rszawie klienci mogą
Slę poslug1wać kartami 1aedytowymi. Po włożeniu karty, wystukaniu kodu właściciel a ł podaniu kwoty automat wydaj e
banknot. Słowem nOUloczesnoU,
która lei/kaset kilometrów
dalej na :zachód Jest zwykllł codzienności q. Ale dobre t to na
początek.

(tVp)

, z Ilyiuru bojowe!:o z powodu
I stwierdzenia
wyeieku r:azu w
pier w szej cz~ci urządzenia wytwarzaj=łceco parę. Aparat len
zosła ł unicruchomiony. Od chwili wykrycia niesprawnośei
do
momenlu wyłączenia aparatu
syłuaeja radiacyjna była i nadal pozo taje
normalna.
Tło
tamma na krążowniku wynosi
obecnie 17-20 mikrorentgenów
na r:od~inę, co zuajdujc się w
granicach naturalnego na. Tak
więc żadnt'go
zagrożenia
dla
okrętu, iycia i zdro\ ia załogi
nie mat).
(PAP)
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• Podczas misirzos'w Europy w jeździe fi,;urowej na lodzie
rozgrywanych w Leningrad'lie zakończyły wczora; rywalizację
pary sportowe. Pierwszy komplet' medali przypadł w całości
reprezentantom ZWIązku Radzieckiego. O kolejne "złoto" sw~
ją bogatą kolekcję powiększyli Jekałerina Gordiejewll i Sier,;iej Grinkow. Mistrzowie olimpijscy z Calgary odrobili straty
poniesione w pierwszej 4tzie rywalizacji i po doskonałym programie dowolnym wywalc,z yJj pierwsze miejsce. Srebrny medal
zdobyla para Larisa SiCIiezniewa - Oleg l\lakarow, zaś brąz
otrzymali Natalia l\Iiszkutionok - Artur Dmitriew;
Wśród śoIistów po jedzdzie obowiązkowej Grzegorz Filipow,ski zajmuje trze~ią ,pozycję. ' Wyprzedzają go Richard Zarlder
(RFm ~ reprezentant _gospodarzy Wiktor Pietrenko. Natomiast
swoie. \'t)' stępy W Leni'ngradzie zakOllczyła Beata Zielińska, która \V ~ronie solistek po programie oryginalnym zajęła 26 miejsce i nie
zakwalifikowała się do finałowej "dwudziest.ki".
,
.

'meczu eliminacyjnym , mistrżo!itw św~ata
grupy .,B" siatkarzy reprezentacja , Polski pokopała y!' 'MonachlUm
zes pół RFN 3'1 (9 :15, 16:14, 15:9. 17:16). PolacY, ·kt4;rzy Wygrali talr.le' pierwszy mecz, w Olsztynie 3:1, awaUs.Q~a1i do puli
finałowej grupy "B". która walczyć będzie w kwiętniu br. w
J-aponii o prawo występu w mistrzostwach świ~tą grupy "A".

• vi ' rewan±owym

• W rewanżow)'m meczu eliminacji mistrzostw świata grupy ,.B" siatkarek reprezentacja Polski pokonała zespół Czechosłowacji 3:1 (5:15, 15:11, 16:14, 15:6) i wywalczyła awans.

ćwierćfinałowym meczu Pucharu Ronchetti SpÓjnia
Gdańsk przegrała z włoskim zespołem Saturnią Viterbo 58:67
(29:46).
•

W

(m)

· " ., ."
Z lmOWe ferie!
:

Duże zainteresowanie towarzyszy halowemu turniejowi
piłki nożnej rozgrywanemu w kieleckiej hali "Iskry" w o-

kresie "k-'gor'o cznych ferii :· .zimo\vych. W imprezie, której
patronuje nasza redakcja, MKS KOrlma, Okręgowy Zwią
zek Piłki Nożnej ora'l Wy(hial Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu MiC'jskiego w Kielcach, bierze udział
ponad 200 chłopców ze szkół podstawowych.

WYNIKI

• Grupa I: SP 8 - SP 8 4:0
(bramki ~dobyli - Artur Gardziński 2.
Tomasz Pieczvrak.
Tomasz Pióro). Korona I
SP 16 3:. (Marcin Lelonek 2.
Przemyslaw Cic-hoń). SP 7
SP 8 7:0 (lVIarc-iu Bielawski 4.'
Jacek Kubicki 3).
• Grupa D: SP 32 m' - SP
32 (HI o:!
SP 31 rOI - Ko-

vO.

liiXPRESS LOTEK
23, 41, ~, tł, 38
SUPĘR

LOTEK

8, 7, 16. 28. 31. 44. 46.

tO

NUMER 23
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STRONA 8

pod
prezesa -

rona II 1:0 (Marcin
27 -

SI' 32 2:0

Sł oi!),

. SP

VO.

W tabeli najskuLeC7.11i ejszycb
strzelców
prowadzi
Marcin
Uicl;iwski, który w dotychczasowych spotkaniach zdobył aż
7 bramck. Pięcioma trafieniami
Icgitymują się Marcin Lelonek
i Jacek Kubicki.

Jutro od godz. 13 grać będą:
Korona I - SP 7,
SP 16
SP 6, SP 19 - SP 32 (U), SP
27 - Korona 11, SP 19 - SP 31
(~). SP 32 (I)
Korona n,
SP 27 - SP 32 (II), SP 19
SP 32 (J), SP 31 (U) - SP 32
(D).

(mar)

41 brązowych medali.
~rug!e
miejsce w klaSyfikacji zaJmuJe
Kanada - 28-24-21 przed Anglią - 24-23-26.
•:. Finałem afery ao,pingowej w
podnoszeniu ciężarów było ode.branie trzech medali zdobytych
pl'zez Paula Subrałakumara (Indie) w wadze 67.5 kg. Hindus

Sprilltem
•zdobył srebrny medal w dwubo-

· ju oraz srebrny w podrzucie i

w ' rwan:iu. .. Również
drug'a próba antydopingowa dała
wynik pozytywńy i Subrataku+:- Sportowcy Australii powięk 'mar- musiał pożegnać się z me"szają medalową
pI:zewagę w · dalaj:ni.
Igrzyskach Wspólnoty Brytyj.. . Blisko 2 miesiące trwał w
Skiej nad kolejnymi zespołami pił
Kanadą i An!:,lią. Australia w Gdańsku zimowy turniej
2
.kal:Ski.
Odważnym
organizatosiedmiu dniacb rywalizacji zdo
rem
'
rywalizacj·j
w
martwym
była 41 złotych. 43 srebrnych i

Wokół

piłki

M. listkiewicz wystąpi
na boiskach .Włoch
•

Międzynarodowa Federacja

Piłkarska (FIFA) ogłosiła listę
36 sędziów_ którzy
prowadzić
będą mecze podCZas mistrzo~tw
świata 1990 we Włoszech.
Na
liście tej znalazł się także ~ol
slti sędzia ~Iichał ListkiewicL

• \'fi ramach przygotowań do
sezonu ligowego piłkarze lcrakowskiej Wisły rozegrali
na
własnym boisku mecz sparringowy ze Stalą Stalowa Wola.
Spotkanie zakończyło się wynikiem bezbramkow~m.

W Wałbrzychu zakończył
. się V piłkarski turniej zimo' wy. W meczu finałowym doszło do derbów Wałbrzycha pomię
dzy Za~łl)biem a Górnikiem.
Spotkanie wygra'ło Zaltlębie 2:0,
•

Kolejne gole w naszym turnieju

Wczoraj odbyły SIG
meczc
drugicJ rundy g rupowych eliminacji.
Najwięcej
emocj i
przYllwslospotltanie w grupie
II. w którym jeden z faworytów nasze j im!lrezy. drug a drużyna ze
Szkoły
POdstawowej
nr 31 po
zaciętej
i wyrównancj grze pokonała Koronę II
W zespole pokonanych bardzo
dobrze zaprezcntował się bramkarz !\1arein Buras, dziGki któremu jego z ę spól poniósł minimal nq porażkę bowiem mogło
być znacznie
gorzej. Ponadto
nie odb ył" siG dwa wczesnlcj
zapowiadane spotk:mia,
gdyż
częśĆ' zawodników
z drużyny
SP 32 Ul rozchorowała się i ekipa ta została zdekompletowana.

środę,

przewodnicAleksandra
Kwaśniewskiege obradował zarząd PolSkiego Komitetu Olimpijskiego. Kirkugodzinna dyskusja z ud ziałem olimpijczyków,
prezesów związków sportowych.
przedstawicieli środowisk naukowycb skupiła się ' na określeniu
miejsca.
roli i metod pracy
PKOl. w obecnej oraz przewidywanej sytuacji ruchu sportowego.
Kanwą do dyskusji było wys~ąpienie
Ryszarda Paru]skiego,
preze~a Polskiego Związku Szermierczego:
przewodniczącego
grupy roboczej powołanej przez
Prezydium PKOl.
.) W
twem

Przed losowaniem
.piłk~rski~h ME
Polscy piłkarze przed losowaniem Mistrzostw Europy (2 bm.
Sztokholm) znależli się w tzw.
drugim koszyku. Dlaczego? Odpowiedź mIYLna znaleźć Vi rankingu UEFA. w którym pod uwagę zostały w zięte wyniki
z
poprzedn iCh Mistrzostw Europy oraz z eliminacji Mistrzostw
Świata "Italia-90"
Biorąc pod
uwagę średnią punktów uzyskanych w tych imprezach 0.928 "wychodzi". że nasza drużyna ma prawo właś nie do taki ej pozycji w europejskim rankingu . Mało tego - mogło być
gorzej. UEFA ' bowiem w przypadku, gdY kilka zespołów mialo identyczna śrc-dnią - wyżej
occniało re~nlJt aty w eliminacjach ... MŚ-90 . Na podstawie te'go kryterium pOlskich oiłkarzy
sklasyfikowano wyżej niż GrecjI) i 8uł~arit: . mimo że średnia
punktów (.Z obu i'mprez) była
idl'ntvczna dla całei trójki.

' brązowy

poniósł trzecią porażkę·
.. Najsta!'SZy człowiek

światowego
boksu"George Foreman jest obok Raya Su!:,ara Le-

.

. '

'

Siatkarki Sygnału Lublin
AZS Kielce 'zostały "skazane"
na walkę o fi li~t:. Określenia
tego uźywam . umyślnie,. ' be·
wiem kłopoty finansowe , mogą
temu stanąć na pr.zeszkodzie.
Mam Lu
na
myśli
przede
wszystkim z:&wodniczki naszej
drużyny. bówiem takie
~lOsy .
dołarły de uas, podczas
ostat·
niego pojedynku z rezerwami
tarnobrzeskiej Siarki. Myślt:, że
do te~o nie dojdzie i kielczlluki (studentki IdelecIUch uezel- ,
ni i nauczycielki), po wielu,
wielu latach spróbują SUłlSy
walkI o n ligt:.
, Drużynie AZS .Kiel~e, prowa' dzonej przez' W. Krześniaka,
pozootał da , ~ozęgr~nia" poj~dyn~k
z
. Nę;ptunem. Koń$ie.

Mecz
bęUzie
rozegrany
w
Kielcach na zakończenie sesji
egzaminacyjnej na uczelniach.
Prz.ed· rozpoczęciem ferii ~imo
wych kielczanki zmierzyły si.ę
z rezerwami Siarki Tarnobrzeg.
W sali PŚ oglądaliśmy pojedynek: w którym gospodynie
niestety nie zacbwyciły. Walczyły nierówno i
mało
skut ecznie pl'Zy siatce. stanowczo
za dużo psuły zagrywek, "Dziurawy" był blok i jego asekuracja. Drużyna z aspiracjami
nie może sobie pozwolić. aby
przeciwniczki prowadziły w ysoko jak np. w I secie 9 :0, a
polem pogoń . która nie dala efektu. W trzeciej partii AZSsiaczk.i przegrywały 0:11, w
konsekwencji doprowadziły do
stanu 11:11 i wygrały 15:13. Takie "emocje" nie zawsze kończą
się szczęśli wie. W konsekwencji
k ielczanki wygrały 3:1 (-10, 12.
13, 9).

W Końskich drużyna miejscowe&o Neptuna nie sprostała
rezerwom Siarki i przegrała
0:3. Wcześniej w Tarnobrzegu
- Siarka przegrała z Sygna1em
1:3 i pokonała Opol<m'kę 3:0.

onarda, Thomasa Jlearp.sa, Bobert. Durana i
Marvina Hagiera i oczywiŚCie Młke Tysona
najpopularniejszą dmś postacią
w amerykań
skim pi-ęściarstwie. Pragnie odzy.wkać tytuł,
który stracił 30 październ ika 1974 r. w 'walce z
Muhammeddem Alho. Zanim jednak M-hlre Tyoon poda mu rękawicę, musi stanąć ' do walki
wcześniej zakontra.ktowanej z Evaaderem Ho- '
lyfieldem. Odbędzie się ' ona 18 czerwca M. ' w
'Atlantic City, a mistrz świata otl"Zyma przynajmniej 1.2 milionów dolarów, chociaż mena. dżer Tysona Don Ki~ nie ustaje 'w wysiłkach
by ją podwyższać do 20 milionów. '
.
Jeszcze wcześniej, 00 już 11 lutego br. ' na
ringu w Tokio Mike Tyson po raz ' 10 sta.nie do
obrony tytułu , al~ jego pojedynek ż AineTykaninęm Jamesem "Buslerem" Dout:l~ ' OJ
ltrcślohy jest jako formalność. Walkę ŻBkon
traktowano na 12 rund: ale zdimiem :fachowców potrwa znacznie krócej, 00 pewnie nie
u.cieszyłoby 56 tysięcy wi<izów, kŁóny wypełnią
stadion w Tokio.

http://sbc.wbp.kielce.pl

rze".
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Przynętą.

dla wszystkich uczestnik6w turnieju był bez
wątpienia protektorat przewodniczącego NSZZ
"Solidarność'~
Lecha Wałt:sy, który .dla naj- .
lepszego zespołu ufundował pu_
char. To trofeum wywalczył
.faworyt
rozgrywek; dr.użyna
~- i 40-liłtków ' ogniska ' TKKF
"Przymorze".
(. W Tokio raz.g.rywany" jet.'t.
międzynarodąwy

. turniej. .t enjoowy ~obiet. Suma na~r~. wy-..
nosi 350 tys. dolarów. Ciekawsze w,iniki' pierws?;ej · rąndy:.
Aranłxa
Sancheil.'-;' J. An.ne
FaulI 6:1. 6:0: Manuela Maleje.
wa - Terry Pbelps 8:2, &:1; Larisa Sawczenko - Peauut Louie- .
-Harper' 4:6, 7:ł, '1:1.
.

Czy siatkarki AIS KielcQ
walczvć bedau II ligq?

G. Foreman: "Znokautuje Tysona!"
~eorg Foreman jest bez wątpienia
bokserskim fenomenem. Przed trzema laty powrócił
na zawodowy ring po lO-letniej przerwie i
kr:oc zy ,od: zwycięstwa do zwycięstwa. Były
mIstrz SWlata w wadze ciężkiej w 41 roku ży
cia ' zmierzył s;ę na rLngu · w Atlantic City z
innym Amerykaninem 33-letnim Gerry Conneyem i ZinokauŁował go w drugiej rUlidz.ie:
Po upływie 50 sekund tego starcia . szybka kombina.cja . ciosów z lewej. i prawej ręki powaliła
Conlleya Ila deski. Podniósł się. ale po kolejnej seoI'ii padł jaR śeięty i przez minutę nie
maglodzyskać świadomości. "Jestem silny jak
nigdy. jestem su.permistrzem wagi ciężkiej i z
M;'ke Tyoonem rozprawię się jeszcze szybciej"
- powiedział po walce ważący 114 kg Gelll'ge
Foreman. który stoczył ff1 walkę w kavierze
profesjonalisty odnosząc 65 zwycięstwo. Jego
. rywal miał na koncie 30 pojedynków. a w 31

sezanie dla sportów zespołów
na... boisku, było przedsiębior
cze Ognisko TKKF .. Przymo-

\

1. Sygnał Lublin
7 14 ' 21: S
2. AZS Kielce
'1 12 15:11
3. Siarka II Tarn_b. ·S 12 16:lC
I 4. 9pelanka Opole L. '1
8 8:1'
!ó. .Nęptun Końskie ' 7 ł 6:2t
L.BUREK
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skrócie
. . Syn byłego ' mistrza ś~iat.
wszechwag,
amerykailskiega
pięściarza Joe Fraziera znalazł
się . w ar~szcJe. Oskarżony jest
o ta, Iż skra:!l małemu, 10-1etit~Eirhi(· chl.opcu". rąw'ef.

i' 1riY.:<l~·

lary. 27-letni , Hector 'frazier sta;
n'ie przed sądem. NIe 'jest to.
jego pierwsze przestępstwo. W
roku ubieJłłym . ,zatrzymywany
'był :.prze'.i! ""·tl!lli:<lję· trj!:J(kr:,ot!lię ' i
pod zarz'u tein 'rozboju i > Iłta
dzieży . .
Prazier
próbował
, Hector
swych sił jako bąk ser i 'st9cżył
kilka pojedynków w wadze
półśredniej,
Talentem nie dor6wnywał ojcu. chociaż
przybrał sobie przydomek "Joe Frazier - junior" .
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juniorek Storu
Spotkanicm młOdych koszykarek Staru z Żakietu Kielce
w Starachowicach ' zakończ,ły
się rozgrywki juniol'ek
o mistrzostwo strefy lubelsko-kielcokicj. Po ciekawej grze wygrały
staracbowiczanki
73:66
(38:42), choć niemal przez cały czas trwania zaciętego pojedynku (aż do 37 minuty) prowadziły kielczanki. Punkty dla
Staru zdobyły: Małgorzata Jackowska 24, Agnieszka Pieka{7;
17, Anna Kaca i Agnieszka Pocheć po 11, Ewa Mirosław
8,
Elżbieta Mlkuła 2; dla J;aka:
Marzena Łucak 24, Małgorzata
Majkowslta 16, ' Izabela Kula 13,
Magdalena Gałka
8,
Edyta
Szczep anek 5. '. . -Tyt\lł
I\listn:owski
sclobył,
juniorki Startu Lublin '
f
zwycięstw (jedna
pora"ka,
•
kieleekim
Żakiem},
wicemistrzoStw. dziewcll:ęta ' Starli Srarachowiee
li
zwycięstw (S
pOl'aźki), trzecie miejsce MKS
Żak Kielee 3 zWycit:stwa _(5
porażek), . a uwarte ' LZS ł.i1H
ny - hez zwyeit:stwa. K_ykarki 'Startll Lublin
i Stara
Stuach.wice zapewniły lObie
prawe. udzi~łu · .. w · półfinałaeh
misłrsostw Polski jllniorek. Jak
. sit: 4owiedzieD'śmy,
działacze
Starli wystąpili d. PZK08lI.
II
prośbą • powierzenie im ort:»nizllcJi jedne~o z półfinałowye"
tunaiejów juniorek.
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